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Alteração 322
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Tais serviços fornecem, no mínimo: 2. Tais serviços podem fornecer, 
nomeadamente:

Or. nl

Alteração 323
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre serviços 
especializados para os quais as vítimas 
podem ser enviadas, se for caso disso;

b) Encaminhamento direto das vítimas de 
determinados tipos de crimes a serviços de 
apoio especializados para evitar uma 
sucessão de encaminhamentos e para que
as vítimas não tenham de contar a sua 
história várias vezes;

Or. es

Alteração 324
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações sobre serviços 
especializados para os quais as vítimas 
podem ser enviadas, se for caso disso;

(b) Encaminhamento direto das vítimas 
com necessidades específicas para
serviços especializados, a fim de evitar que 
sejam sucessivamente encaminhadas para 
esses serviços e que o crime seja 
sucessivamente denunciado;
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Or. en

Alteração 325
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Acompanhamento da vítima 
durante os processos penais.

Or. en

Alteração 326
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros facilitam o 
encaminhamento das vítimas pela 
autoridade que recebeu a denúncia e 
outras instâncias competentes para os 
serviços de apoio às vítimas.

3. Os Estados-Membros facilitam o 
encaminhamento das vítimas pela 
autoridade competente e por outras 
instâncias competentes que receberam a 
denúncia para os serviços de apoio às 
vítimas. Para evitar uma sucessão de 
encaminhamentos, as vítimas de 
determinados tipos de crimes serão 
encaminhadas diretamente para serviços 
de apoio especializados.

Or. es

Alteração 327
Carmen Romero López
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros facilitam o 
encaminhamento das vítimas pela 
autoridade que recebeu a denúncia e 
outras instâncias competentes para os 
serviços de apoio às vítimas.

3. Os Estados-Membros facilitam o 
encaminhamento das vítimas pela 
autoridade competente e por outras 
instâncias competentes que receberam a 
denúncia para os serviços de apoio às 
vítimas. Os encaminhamentos sucessivos 
são evitados e as vítimas com 
necessidades específicas são 
encaminhadas diretamente para serviços 
especializados.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

4. Os Estados-Membros asseguram a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, designadamente 
refúgios para mulheres, serviços de apoio 
especializados para as vítimas de violência 
com base no género, ou de violência na 
esfera íntima, e seus familiares, para além 
dos serviços gerais de apoio às vítimas.

Or. en

Alteração 329
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas. Os 
serviços de apoio às vítimas podem ser 
organizados a título principal ou 
honorário.

Or. de

Justificação

Em muitos Estados-Membros o empenhamento a título honorário caracteriza o apoio às 
vítimas. Portanto, deve ser expressamente incluído no artigo 7.º.

Alteração 330
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação e o desenvolvimento de serviços de 
apoio especializados para todas as vítimas 
com necessidades específicas, 
identificadas no artigo 18.º, incluindo 
serviços especializados de apoio às 
crianças, às vítimas da violência em razão 
do género, de violência nas relações de 
intimidade e aos seus familiares, para 
além dos serviços gerais de apoio às 
vítimas.

Or. fr

Alteração 331
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

4. Os Estados-Membros asseguram a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, designadamente 
serviços de apoio especializados para as 
vítimas com necessidades especiais 
identificadas no artigo 18.º, 
nomeadamente vítimas de violência com 
base no género, ou de violência na esfera 
íntima, e seus familiares, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

Or. en

Alteração 332
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros promovem a 
criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

4. Os Estados-Membros podem promover
a criação ou o desenvolvimento de serviços 
de apoio especializados, para além dos 
serviços gerais de apoio às vítimas.

Or. nl

Alteração 333
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que, quando a idade da vítima dos crimes 
for incerta e havendo motivos para crer 
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que se trata de uma criança, se presuma 
que essa pessoa é uma criança e tenha 
acesso imediato a assistência, apoio e 
proteção nos termos dos artigos da 
presente diretiva.

Or. it

Alteração 334
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros facilitam a 
intervenção das organizações 
não-governamentais que tenham um 
interesse legítimo em interceder em favor 
das vítimas ou em seu nome em processos 
penais, nomeadamente quando o crime 
provoque danos ambientais ou não 
respeite o interesse público, ao prejudicar 
um elevado número de pessoas não 
especificado.

Or. en

Alteração 335
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
vítimas recebem assistência e apoio antes, 
durante e por um período adequado após 
a conclusão do processo penal. Em 
particular, os Estados-Membros adotam 
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as medidas necessárias para garantir a 
proteção das crianças que denunciam 
casos de abuso ocorridos no seu ambiente 
familiar.

Or. it

Alteração 336
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Direito à redução das sobrecargas 
administrativas e burocráticas
A criação de um sistema completo e 
eficiente de apoio às vítimas obriga a 
integrar prestações oferecidas por 
diferentes níveis administrativos, 
Estados-Membros, regiões e entidades 
locais. Por isso, devem 
ser simplificados os mecanismos de 
acesso, deve ser coordenada a informação 
disponível e devem ser adotadas medidas 
para reduzir a sobrecarga burocrática que 
as vítimas têm de suportar para aceder a 
estes serviços. Para alcançar estes 
objetivos os Estados-Membros terão de:
a) Dispor de um balcão único com 
funções de gestão e orientação. A partir 
deste as vítimas deverão poder aceder, 
numa única operação, a todos os serviços 
oferecidos pela administração pública. 
Estas unidades devem representar ou 
orientar eficazmente as vítimas 
nos trâmites administrativos relacionados 
com a obtenção de apoio e as 
compensações a que tenham direito, seja 
qual for o nível administrativo que preste 
efetivamente o serviço.
b) Situar as instalações em que se prestam 
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estes serviços de orientação, na medida do 
possível, nas proximidades ou no interior 
dos tribunais, nas instalações policiais ou 
nos serviços sociais de base e adjudicar a 
sua gestão às administrações mais 
próximas dos cidadãos ou ao nível 
administrativo mais coerente com o 
ordenamento interno dos 
Estados-Membros, em função do volume 
de serviços que cada um deles presta às 
vítimas.
c) Promover o princípio de registo único 
para permitir que as vítimas só tenham de 
apresentar uma vez os documentos 
básicos comprovativos da sua situação e 
das circunstâncias a certificar, salvo 
quando ocorrerem mudanças nas 
mesmas, e permitir que esse conjunto de 
documentos seja válido em qualquer 
serviço da administração que estiver 
envolvido na prestação de apoio ou dum 
serviço às vítimas de crimes.
d) Dar prioridade à presença dos serviços 
de apoio às vítimas na oferta de serviços 
em linha da administração pública.
e) Proporcionar o acesso telefónico a 
estes serviços de orientação e gestão, 
quando existirem, através do número 
único europeu para emergências, o 112.
Por seu lado, a Comissão proporá uma 
identidade corporativa europeia 
única para identificar estes pontos de 
acesso únicos, nas instalações onde se 
encontrem ou na Internet.

Or. es

Alteração 337
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 8 



AM\893900PT.doc 11/105 PE483.724v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas recebem uma confirmação por 
escrito de qualquer denúncia por elas 
apresentada junto de uma autoridade 
competente do Estado-Membro.

Os Estados-Membros asseguram que todas
as vítimas recebem uma confirmação por 
escrito de qualquer denúncia por elas 
apresentada junto de uma autoridade 
competente do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 338
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são ouvidas durante o processo 
penal e têm o direito de apresentar 
elementos de prova.

Or. es

Alteração 339
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são ouvidas durante o processo 
penal e gozam do direito de apresentar 
elementos de prova.

Or. en

Justificação

Numa diretiva relativa à proteção das vítimas da criminalidade é extremamente importante e 
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essencial prever que as vítimas são ouvidas e gozam do direito de apresentar elementos de 
prova, sendo estes direitos processuais mínimos.

Alteração 340
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova.

Os Estados-Membros asseguram que todas
as vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova.

Or. en

Alteração 341
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova.

Os Estados-Membros asseguram que todas
as vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova, tendo em particular 
consideração as circunstâncias 
individuais e as necessidades específicas, 
se for caso disso. Todas as crianças devem 
ser tratadas como testemunhas capazes, 
mediante uma análise, e os seus 
depoimentos não devem ser considerados 
inválidos ou não-fidedignos devido 
apenas à sua idade, desde que a idade e a 
maturidade da criança lhe permitam 
prestar depoimentos inteligíveis e 
credíveis, com ou sem recurso a 
ferramentas e ajudas de comunicação.

Or. en
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Alteração 342
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas podem ser ouvidas durante o 
processo penal e podem apresentar 
elementos de prova em qualquer altura.

Or. it

Alteração 343
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As crianças-vítimas devem ter a 
oportunidade de ter um papel ativo nas 
ações penais para que o seu testemunho 
seja tido em conta.

Or. fr

Alteração 344
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm o direito de solicitar o reexame 
de qualquer decisão de não deduzir 

1. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas têm o direito de solicitar o 
reexame de qualquer decisão de não 
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acusação. deduzir acusação.

Or. en

Alteração 345
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas dispõem de informações 
suficientes para decidir se solicitam ou não 
o reexame de qualquer decisão de não 
deduzir acusação.

2. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas dispõem de informações 
suficientes para decidir se solicitam ou não 
o reexame de qualquer decisão de não 
deduzir acusação.

Or. en

Alteração 346
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas dispõem de informações 
suficientes para decidir se solicitam ou não 
o reexame de qualquer decisão de não 
deduzir acusação.

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas dispõem de todas as informações 
necessárias para decidir se solicitam ou 
não o reexame de qualquer decisão de não 
deduzir acusação.

Or. it

Alteração 347
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 11 – título
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Texto da Comissão Alteração

Direito a garantias no âmbito dos serviços 
de mediação e outros serviços de justiça 
reparadora

Direito ao acesso a serviços de justiça 
reparadora seguros e capazes

Or. en

Alteração 348
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a garantias no âmbito dos serviços 
de mediação e outros serviços de justiça 
reparadora

Direito ao acesso a serviços de justiça 
reparadora seguros e capazes

Or. en

Alteração 349
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
normas para garantir a proteção da vítima 
contra qualquer intimidação ou nova 
vitimização, aplicáveis em caso de recurso 
a serviços de mediação ou outros serviços 
de justiça reparadora. Estas normas devem, 
no mínimo, prever o seguinte:

1. Os Estados-Membros tomam medidas
para assegurar que a vítima tem acesso a 
serviços de justiça reparadora seguros e 
capazes de garantir a proteção da vítima 
contra qualquer intimidação ou nova 
vitimização, aplicáveis em caso de recurso 
a serviços de justiça reparadora. Estas 
medidas preveem, no mínimo, o seguinte:

Or. en
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Alteração 350
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
normas para garantir a proteção da vítima 
contra qualquer intimidação ou nova 
vitimização, aplicáveis em caso de recurso 
a serviços de mediação ou outros serviços 
de justiça reparadora. Estas normas 
devem, no mínimo, prever o seguinte:

1. Os Estados-Membros tomam medidas
para assegurar que a vítima que decida
participar num processo de justiça 
reparadora tem acesso a serviços de 
justiça reparadora seguros e capazes de 
garantir a proteção da vítima contra 
qualquer intimidação ou nova vitimização. 
Estas normas devem, no mínimo, prever o 
seguinte:

Or. en

Alteração 351
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
normas para garantir a proteção da vítima 
contra qualquer intimidação ou nova 
vitimização, aplicáveis em caso de recurso 
a serviços de mediação ou outros serviços 
de justiça reparadora. Estas normas 
devem, no mínimo, prever o seguinte:

1. Os Estados-Membros tomam medidas
para assegurar que a vítima que decida
participar num processo de justiça 
reparadora tem acesso a serviços de 
justiça reparadora seguros e capazes de 
garantir a proteção da vítima contra 
qualquer intimidação ou nova vitimização. 
Estas medidas preveem, no mínimo, o 
seguinte:

Or. en

Alteração 352
Auke Zijlstra
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
normas para garantir a proteção da vítima 
contra qualquer intimidação ou nova 
vitimização, aplicáveis em caso de recurso 
a serviços de mediação ou outros serviços 
de justiça reparadora. Estas normas devem, 
no mínimo, prever o seguinte:

1. Os Estados-Membros estabelecem 
normas para garantir a proteção da vítima 
contra qualquer intimidação ou nova 
vitimização, aplicáveis em caso de recurso 
a serviços de mediação ou outros serviços 
de justiça reparadora. Estas normas podem
prever o seguinte:

Or. nl

Alteração 353
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os serviços de mediação ou de justiça 
reparadora são utilizados apenas no 
interesse da vítima, com base no seu 
consentimento livre e informado; este 
consentimento é revogável a qualquer 
momento;

(a) Os serviços de justiça reparadora estão 
à disposição de todas as vítimas da 
criminalidade que decidam utilizá-los no
seu próprio interesse, mediante 
considerações em termos de segurança, e
com base no seu consentimento livre e 
informado; este consentimento é revogável 
a qualquer momento;

Or. en

Alteração 354
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os serviços de mediação ou de justiça 
reparadora são utilizados apenas no 

(a) Os serviços de justiça reparadora estão
à disposição de todas as vítimas da 
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interesse da vítima, com base no seu 
consentimento livre e informado; este 
consentimento é revogável a qualquer 
momento;

criminalidade que decidam utilizá-los no
seu próprio interesse, mediante 
considerações em termos de segurança, e
com base no seu consentimento livre e 
informado; este consentimento é revogável 
a qualquer momento;

Or. en

Alteração 355
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os serviços de mediação ou de justiça 
reparadora são utilizados apenas no
interesse da vítima, com base no seu 
consentimento livre e informado este 
consentimento é revogável a qualquer 
momento;

(a) Os serviços de justiça reparadora estão 
à disposição de todas as vítimas da 
criminalidade que decidam utilizá-los no
seu próprio interesse, mediante 
considerações em termos de segurança, e
com base no seu consentimento livre e 
informado; este consentimento é revogável 
a qualquer momento;

Or. en

Alteração 356
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Antes de aceitar participar no processo, 
a vítima recebe informações completas e 
imparciais sobre o processo e potenciais 
resultados, bem como informações sobre as 
modalidades de supervisão da aplicação de 
qualquer acordo eventual;

(b) Antes de aceitar participar no processo, 
a vítima recebe informações completas 
sobre o processo e potenciais resultados, 
bem como informações sobre as 
modalidades de supervisão da aplicação de 
qualquer acordo eventual;

Or. en
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Alteração 357
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alinea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Antes de aceitar participar no processo, 
a vítima recebe informações completas e 
imparciais sobre o processo e potenciais 
resultados, bem como informações sobre as 
modalidades de supervisão da aplicação de 
qualquer acordo eventual;

(b) Antes de aceitar participar no processo, 
a vítima recebe informações completas e 
imparciais, numa língua que esta 
compreenda, sobre o processo e potenciais 
resultados, bem como informações sobre as 
modalidades de supervisão da aplicação de 
qualquer acordo eventual;

Or. en

Alteração 358
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A pessoa suspeita ou acusada ou o autor 
do crime deve ter assumido a 
responsabilidade pelo ato cometido;

c) A pessoa suspeita ou acusada ou o autor 
do crime deve ter assumido a 
responsabilidade pelo ato cometido e deve 
estar disposto a proceder a uma reparação 
global que inclua o pagamento dos danos 
causados e as compensações por qualquer 
dano ou prejuízo causado;

Or. es

Alteração 359
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa suspeita ou acusada ou o 
autor do crime deve ter assumido a 
responsabilidade pelo ato cometido;

(c) O autor do crime deve ter tomado 
conhecimento dos elementos essenciais do 
processo;

Or. en

Alteração 360
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa suspeita ou acusada ou o 
autor do crime deve ter assumido a 
responsabilidade pelo ato cometido;

(c) O autor do crime deve ter assumido a 
responsabilidade pelo ato cometido;

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As discussões não-públicas no quadro 
do processo de mediação ou de justiça 
reparadora são confidenciais e o seu teor 
não será subsequentemente divulgado, 
salvo com o acordo das partes ou se o 
direito nacional assim o exigir devido a um 
interesse público superior.

(e) As discussões não-públicas no quadro 
do processo de mediação ou de justiça 
reparadora são confidenciais e o seu teor 
não será subsequentemente divulgado, 
salvo se o arguido cometer atos sujeitos a 
sanções penais ou a outras sanções 
durante o processo, ou com o acordo das 
partes ou se o direito nacional assim o 
exigir devido a um interesse público 
superior.

Or. en
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Alteração 362
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As discussões não-públicas no quadro 
do processo de mediação ou de justiça 
reparadora são confidenciais e o seu teor 
não será subsequentemente divulgado, 
salvo com o acordo das partes ou se o 
direito nacional assim o exigir devido a um 
interesse público superior.

(e) As discussões não-públicas no quadro 
do processo de justiça reparadora são 
confidenciais e o seu teor não será 
subsequentemente divulgado, salvo com o 
acordo das partes ou se o direito nacional 
assim o exigir devido a um interesse 
público superior.

Or. en

Alteração 363
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) As vítimas devem ter o direito de 
serem acompanhadas por uma pessoa de 
apoio durante todo o processo de justiça 
reparadora e também o direito de não se 
encontrarem com o arguido.

Or. es

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

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) As vítimas devem ter direito a uma 
pessoa de apoio no âmbito de todos os 
processos de justiça reparadora.

Or. en

Alteração 365
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facilitam o 
reenvio dos processos aos serviços de 
mediação ou de justiça reparadora, 
nomeadamente através do estabelecimento 
de protocolos sobre as condições de 
reenvio.

2. Os Estados-Membros promovem e
facilitam o acesso das vítimas aos serviços 
de justiça reparadora, nomeadamente 
através do estabelecimento de diretrizes
sobre as condições de reenvio.

Or. en

Alteração 366
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facilitam o 
reenvio dos processos aos serviços de 
mediação ou de justiça reparadora, 
nomeadamente através do estabelecimento 
de protocolos sobre as condições de 
reenvio.

2. Os Estados-Membros promovem e
facilitam o acesso das vítimas aos serviços 
de justiça reparadora, nomeadamente 
através do estabelecimento de protocolos 
sobre as condições de reenvio.

Or. en
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Alteração 367
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facilitam o 
reenvio dos processos aos serviços de 
mediação ou de justiça reparadora, 
nomeadamente através do estabelecimento 
de protocolos sobre as condições de 
reenvio.

2. Os Estados-Membros promovem e
facilitam o acesso das vítimas aos serviços 
de justiça reparadora, nomeadamente 
através do estabelecimento de diretrizes
sobre as condições de reenvio.

Or. en

Alteração 368
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros zelam para que as 
pessoas que integram este tipo de serviços 
disponham de níveis de formação 
homologados e comprovados para tal, 
especialmente quando forem prestados 
por organizações não governamentais ou 
organismos alheios à administração 
pública.

Or. es

Alteração 369
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros zelam especialmente 
pela transparência, equidade e 
independência na atribuição de fundos 
para financiar estes serviços, se forem 
prestados por organismos alheios à 
administração pública, e exigem 
relatórios anuais sobre os resultados. 

Or. es

Alteração 370
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as vítimas têm o direito de solicitar o 
reexame de qualquer decisão referente à 
resolução extrajudicial do caso.
Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas dispõem de informações 
suficientes para decidir se solicitam ou 
não o reexame de qualquer decisão 
referente à resolução extrajudicial do 
caso.

Or. es

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

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas de justiça reparadora 
não devem ser aplicáveis em casos de 
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violação grave ou repetida da integridade 
física, sexual ou psicológica da vítima.

Or. en

Alteração 372
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm direito a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Or. en

Alteração 373
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Os Estados-Membros asseguram que todas
as vítimas têm acesso a apoio judiciário, 
em conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Or. en

Alteração 374
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 12
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas de delitos graves, como delitos 
sexuais ou (tentativas) de assassínio, 
recebem apoio dum advogado a expensas 
do Estado, independentemente dos seus 
rendimentos e posses.

Or. de

Justificação

As vítimas de delitos graves não devem ser obrigadas a utilizar os seus próprios rendimentos 
do trabalho e posses e a suportar as custas judiciais para poderem preservar os seus direitos.

Alteração 375
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal. As 
crianças têm direito a assistência jurídica 
e a representação próprias em processos 
passíveis de suscitar conflitos de 
interesses entre a criança e os pais ou 
outras partes envolvidas.

Or. en

Alteração 376
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 12
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas inocentes têm acesso a apoio 
judiciário, em conformidade com os 
procedimentos previstos na legislação 
nacional, sempre que forem partes no 
processo penal.

Or. it

Alteração 377
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, sempre 
que forem partes no processo penal.

Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm acesso a apoio judiciário, em 
conformidade com os procedimentos 
previstos na legislação nacional, incluindo 
o acesso a um advogado no decurso dos 
processos, sempre que forem partes no 
processo penal.

Or. en

Alteração 378
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os procedimentos previstos no direito 
nacional, asseguram às vítimas que 
participam no processo penal a 
possibilidade de serem reembolsadas das 
despesas que suportaram devido à sua 

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os procedimentos previstos no direito 
nacional, asseguram às vítimas que 
participam no processo penal a 
possibilidade de serem reembolsadas das 
despesas que suportaram devido à sua 
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participação no processo penal, incluindo 
as incorridas por assistirem ao julgamento.

participação no processo penal, incluindo 
as incorridas por assistirem ao julgamento.
Para isso - e especialmente no caso de 
cidadãos de outros Estados-Membros ou 
de países terceiros - as vítimas serão
informadas, antes do início do 
processo, sobre as condições de 
reembolso, os prazos em que este será 
efetivo e a documentação de que devem 
munir-se para comprovar as despesas e 
procurar-se-á que a entrega desta 
documentação se integre no quadro do 
processo que visa reduzir a sobrecarga 
burocrática imposta à vítima.

Or. es

Alteração 379
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os procedimentos previstos no direito 
nacional, asseguram às vítimas que 
participam no processo penal a 
possibilidade de serem reembolsadas das 
despesas que suportaram devido à sua 
participação no processo penal, incluindo 
as incorridas por assistirem ao julgamento.

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os procedimentos previstos no direito 
nacional, asseguram às vítimas inocentes
que participam no processo penal a 
possibilidade de serem reembolsadas das 
despesas que suportaram devido à sua 
participação no processo penal, incluindo 
as incorridas por assistirem ao julgamento.

Or. it

Alteração 380
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 13
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os procedimentos previstos no direito 
nacional, asseguram às vítimas que 
participam no processo penal a 
possibilidade de serem reembolsadas das 
despesas que suportaram devido à sua 
participação no processo penal, incluindo 
as incorridas por assistirem ao julgamento.

Os Estados-Membros, em conformidade 
com os procedimentos previstos no direito 
nacional, podem assegurar às vítimas que 
participam no processo penal a 
possibilidade de serem reembolsadas das 
despesas que suportaram devido à sua 
participação no processo penal, incluindo 
eventualmente as incorridas por assistirem 
ao julgamento.

Or. nl

Alteração 381
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
objetos restituíveis pertencentes às vítimas 
e apreendidos durante o processo penal 
lhes são devolvidos sem demora, salvo se 
forem necessários para efeitos do processo 
penal.

Os Estados-Membros asseguram que os 
objetos restituíveis pertencentes às vítimas 
e apreendidos durante o processo penal 
lhes são devolvidos sem demora, salvo se 
forem necessários para efeitos do processo 
penal, ou em caso de litígio sobre a 
propriedade.

Or. en

Alteração 382
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
objetos restituíveis pertencentes às vítimas 
e apreendidos durante o processo penal 

Os Estados-Membros asseguram que os 
objetos pertencentes às vítimas e 
apreendidos durante o processo penal lhes 
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lhes são devolvidos sem demora, salvo se 
forem necessários para efeitos do processo 
penal.

são devolvidos sem demora, salvo se forem 
necessários para efeitos do processo penal.

Or. it

Alteração 383
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
objetos restituíveis pertencentes às vítimas 
e apreendidos durante o processo penal 
lhes são devolvidos sem demora, salvo se 
forem necessários para efeitos do processo 
penal.

Os Estados-Membros podem assegurar
que os objetos restituíveis pertencentes às 
vítimas e apreendidos durante o processo 
penal são devolvidos sem demora, salvo se 
forem necessários para efeitos do processo 
penal.

Or. nl

Alteração 384
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Inibição decorrente de condenações 

anteriores
A fim de evitar o risco de reincidência, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes que resultam na proteção das 
vítimas seja impedida, temporária ou 
permanentemente, de exercer atividades 
pelo menos profissionais que impliquem 
contactos regulares diretos e com as 
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vítimas, em particular, se estas forem 
menores.

Or. it

Alteração 385
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm o direito de obter, num prazo 
razoável, uma decisão relativa a uma 
indemnização por parte do autor da 
infração no decurso do processo penal.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas têm o direito de obter, num prazo 
razoável, uma decisão relativa a uma 
indemnização por parte do autor da 
infração no decurso do processo penal.

(Alteração linguística que diz respeito 
apenas à versão inglesa do documento)

Or. en

Alteração 386
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto no primeiro parágrafo não se 
aplica quando o direito nacional prevê que 
a restituição ou a indemnização será 
assegurada de outra forma.

O disposto no primeiro parágrafo não se 
aplica quando o direito nacional prevê que 
a restituição ou a indemnização será 
assegurada de outra forma. Não obstante, a 
vítima não deve ser encaminhada para 
procedimentos civis para reclamar danos 
ou compensações, dado que isso implica 
um alto risco de retraumatizar a vítima e 
de lhe causar stress e outras 
sobrecargas excessivas.

Or. es
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Alteração 387
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto no primeiro parágrafo não se 
aplica quando o direito nacional prevê que 
a restituição ou a indemnização será 
assegurada de outra forma.

O disposto no primeiro parágrafo não se 
aplica quando o direito nacional prevê que 
a restituição ou a indemnização será 
assegurada de outra forma. Contudo, as 
vítimas não são encaminhadas para 
processos civis, a fim de reclamarem 
indemnizações ou compensações, visto 
que isso pode sujeitá-las a novos traumas, 
tensão e outros transtornos injustificados.

Or. en

Justificação

As vítimas encaminhadas pelo tribunal penal para o tribunal civil a fim de reclamarem 
indemnizações ou compensações desistem na maioria dos casos; não conseguem sujeitar-se 
novamente a processos judiciais quando voltam a confrontar-se com o autor do crime.

Alteração 388
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar os autores do 
crime a assegurarem uma indemnização 
adequada às vítimas.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obrigar os autores do 
crime a assegurarem uma indemnização 
adequada às vítimas.

Or. es
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Alteração 389
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar os autores do 
crime a assegurarem uma indemnização 
adequada às vítimas.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obrigar os autores do 
crime a assegurarem uma indemnização 
adequada às vítimas.

Or. en

Alteração 390
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar os autores do 
crime a assegurarem uma indemnização 
adequada às vítimas.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar os autores do 
crime a assegurarem uma indemnização 
adequada às vítimas, autorizando o acesso 
a qualquer benefício previsto nos 
ordenamentos processuais e substantivos 
(negociação de culpa, atenuantes, 
benefícios penitenciários, etc.) apenas no 
caso de os autores do crime, se tiverem 
condições, terem indemnizado 
completamente a vítima e os seus 
familiares pelos danos causados.

Or. it

Alteração 391
Janusz Wojciechowski

Proposta de diretiva
Artigo 15.° – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
os pedidos de indemnização apresentados 
pelas vítimas não estão sujeitos a custas 
judiciais.

Or. pl

Alteração 392
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Sequestro e confiscação

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
respetivas autoridades competentes têm o 
direito de apreender os instrumentos e 
produtos dos crimes que resultaram na 
proteção das vítimas.

Or. it

Alteração 393
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
suas autoridades competentes podem tomar 
as medidas adequadas para minorar as 
dificuldades que se deparam às vítimas 
residentes num Estado que não aquele em 
que ocorreu o crime, em especial no que se 

1. Os Estados-Membros podem assegurar
que as suas autoridades competentes 
podem tomar as medidas adequadas para 
minorar as dificuldades que se deparam às 
vítimas residentes num Estado que não 
aquele em que ocorreu o crime, em 
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refere à tramitação do processo penal. Para 
o efeito, as autoridades do Estado-Membro 
em que o crime foi cometido devem, 
nomeadamente, estar em condições de:

especial no que se refere à tramitação do 
processo penal. Para o efeito, as 
autoridades do Estado-Membro em que o 
crime foi cometido podem, nomeadamente, 
estar em condições de:

Or. nl

Alteração 394
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Recolher um depoimento da vítima 
imediatamente após a apresentação da 
denúncia do crime à autoridade 
competente;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Alteração 395
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– recorrer, na medida do possível, às 
disposições relativas à videoconferência e à 
teleconferência previstas na Convenção 
relativa ao auxílio judiciário mútuo em 
matéria penal entre os Estados-Membros 
da União Europeia, de 29 de maio de 2000, 
para efeitos de audição das vítimas 
residentes no estrangeiro.

recorrer às disposições relativas à 
videoconferência e à teleconferência 
previstas na Convenção relativa ao auxílio 
judiciário mútuo em matéria penal entre os 
Estados-Membros da União Europeia, de 
29 de maio de 2000, para efeitos de 
audição das vítimas residentes no 
estrangeiro.

Or. nl
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Alteração 396
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas de um crime cometido noutro 
Estado-Membro que não aquele em que 
residem podem apresentar uma denúncia às 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de residência sempre que 
não o possam fazer no Estado-Membro 
onde o crime foi cometido ou, em caso de 
crime grave na aceção do direito nacional, 
se não o desejarem fazer.

2. Os Estados-Membros podem assegurar
que as vítimas de um crime cometido 
noutro Estado-Membro que não aquele em 
que residem podem apresentar uma 
denúncia às autoridades competentes do 
Estado-Membro de residência sempre que 
não o possam fazer no Estado-Membro 
onde o crime foi cometido ou, em caso de 
crime grave na aceção do direito nacional, 
se não o desejarem fazer.

Or. nl

Alteração 397
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As vítimas, testemunhas e pessoas 
físicas objeto de ameaça continuada - por 
parte de grupos terroristas, associações 
criminosas, grupos mafiosos ou 
criminosos, mesmo que organizados - têm 
direito, seja qual for o Estado-Membro 
onde decidam residir, a um sistema de 
proteção adequado ao nível do risco 
corrido no país escolhido para a 
residência efetiva, a fim de lhes permitir 
um nível de vida privada social ou pública 
normal.

Or. it
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Alteração 398
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para identificar 
qualquer possível risco de retaliação, 
intimidação e vitimização repetida ou 
adicional e para proteger a segurança e a 
dignidade das vítimas e seus familiares de 
eventuais atos de retaliação, intimidação e 
vitimização repetida ou adicional, como as 
ordens de restrição provisória, de 
afastamento, proteção, etc. a partir do seu 
primeiro contacto com a autoridade 
competente, bem como durante e após a 
conclusão dos processos penais e outros 
processos judiciais relacionados.

Or. es

Alteração 399
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para identificar 
eventuais riscos de retaliação, 
intimidação, vitimização repetida ou 
adicional e para acautelar a segurança e 
a dignidade das vítimas e seus familiares 
em eventuais atos de retaliação, 
intimidação e vitimização repetida ou 
adicional, tais como injunções provisórias 
ou decisões de proteção e ordens de 
afastamento, a partir do seu primeiro 
contacto com a autoridade competente e 
durante e após a conclusão do processo 
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penal e de processos judiciais conexos.

Or. en

Alteração 400
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional antes, durante e pelo 
tempo necessário após a conclusão do 
processo penal.

Or. it

Alteração 401
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional. Estas medidas 
devem prever a não-divulgação, quando 
solicitada pelas vítimas, das 
características pessoais consideradas na 
avaliação individual mencionada no 
artigo 18.º.

Or. en



AM\893900PT.doc 39/105 PE483.724v01-00

PT

Alteração 402
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para acautelar a 
segurança e a dignidade das vítimas e dos 
seus familiares em eventuais atos de 
retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional, a partir do seu 
primeiro contacto com a autoridade 
competente e durante e após a conclusão 
do processo penal. Estas medidas devem 
prever a não-divulgação, quando 
solicitada pelas vítimas, das 
características pessoais consideradas na 
avaliação individual mencionada no 
artigo 18.º.

Or. en

Alteração 403
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

Os Estados-Membros podem assegurar a 
aplicação de medidas para proteger as 
vítimas e seus familiares de eventuais atos 
de retaliação, intimidação e vitimização 
repetida ou adicional.

Or. nl

Alteração 404
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas nas instalações em 
que se desenrola o processo penal e 
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade.

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, tais como ordens de 
restrição urgentes, decisões de proteção e 
ordens de afastamento, medidas 
destinadas a evitar qualquer contacto entre 
os autores dos crimes e as vítimas e seus 
familiares, a partir do momento da 
denúncia e durante e após o processo 
penal e outros processos judiciais, e 
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade.

Or. en

Alteração 405
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas nas instalações em 
que se desenrola o processo penal e
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade.

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente as medidas e os 
procedimentos que permitem a proteção 
física das vítimas e seus familiares, 
medidas destinadas a evitar qualquer 
contacto entre os autores dos crimes e as 
vítimas e seus familiares, a partir do 
momento da denúncia e durante e após o 
processo penal e outros processos judiciais 
conexos, por exemplo, através de 
injunções provisórias ou de decisões de 
proteção e ordens de afastamento. Essas 
injunções, decisões e ordens são 
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particularmente importantes no caso das 
mulheres vítimas de violência nas 
relações íntimas e de violência doméstica 
quando a vítima e o autor do crime 
coabitem. As medidas devem também
reduzir ao mínimo o risco de danos 
psicológicos ou morais às vítimas durante 
o seu interrogatório ou depoimento, 
garantindo a sua segurança e respeito da 
sua dignidade.

Or. en

Alteração 406
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Article 17 – paragraph 2

Texto da Comissão Alteração

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas nas instalações em 
que se desenrola o processo penal e 
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade.

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas nas instalações em 
que se desenrola o processo penal e 
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade. Será dada uma 
atenção especial também à proteção das 
vítimas da chamada “intimidação 
organizada”.

Or. es

Alteração 407
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Entre as medidas a que se refere o n.º 1, 
figuram nomeadamente os procedimentos 
que permitem a proteção física das vítimas 
e seus familiares, medidas destinadas a 
evitar qualquer contacto entre os autores 
dos crimes e as vítimas nas instalações em 
que se desenrola o processo penal e 
medidas para reduzir ao mínimo o risco de 
danos psicológicos ou morais às vítimas 
durante o seu interrogatório ou 
depoimento, garantindo a sua segurança e 
respeito da sua dignidade.

2. As medidas a que se refere o n.º 1 
podem incluir: os procedimentos que 
permitem a proteção física das vítimas e 
seus familiares, medidas destinadas a evitar 
qualquer contacto entre os autores dos 
crimes e as vítimas nas instalações em que 
se desenrola o processo penal e medidas 
para reduzir ao mínimo o risco de danos 
psicológicos ou morais às vítimas durante 
o seu interrogatório ou depoimento, 
garantindo a sua segurança e respeito da 
sua dignidade.

Or. nl

Alteração 408
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Identificação das vítimas vulneráveis (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. bg

Alteração 409
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido às suas 
características pessoais:

Suprimido

a) Crianças;
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b) Pessoas com deficiência.

Or. lt

Alteração 410
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido às suas 
características pessoais:

1. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as seguintes categorias de 
vítimas, entre outras, têm necessidades 
específicas, devido às suas características 
pessoais:

Or. en

Alteração 411
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido às suas 
características pessoais:

1. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias não-exaustivas de 
vítimas são consideradas vulneráveis 
devido às suas características pessoais:

Or. en

Alteração 412
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Pessoas com deficiência. Suprimido

Or. en

Alteração 413
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) os requerentes de asilo e os 
refugiados;

Or. fr

Alteração 414
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) os idosos;

Or. fr

Alteração 415
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) os menores não acompanhados;
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Or. fr

Alteração 416
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido à 
natureza ou ao tipo de crime de que foram 
objeto:

Suprimido

a) Vítimas de violência sexual;
b) Vítimas de tráfico de seres humanos.

Or. lt

Alteração 417
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido à natureza 
ou ao tipo de crime de que foram objeto:

2. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias não-exaustivas de 
vítimas são consideradas vulneráveis 
devido à natureza ou ao tipo de crime de 
que foram objeto:

Or. en

Alteração 418
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Vítimas de violência sexual; a) Vítimas de violência sexual e de delitos 
sexuais contra crianças e pessoas 
incapazes de se defenderem;

Or. de

Alteração 419
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Vítimas de violência com base no 
género;

Or. en

Alteração 420
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Vítimas de violência com base no 
género;

Or. en

Alteração 421
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-B) Vítimas de violência entre 
familiares;

Or. en

Alteração 422
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Vítimas de violência na esfera 
íntima;

Or. en

Alteração 423
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-D) Vítimas do terrorismo;

Or. en

Alteração 424
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Vítimas de tráfico de seres humanos. (b) Vítimas de tráfico de seres humanos e 
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de órgãos.

Or. hu

Alteração 425
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Vítimas de tráfico de seres humanos. b) Vítimas de tráfico de seres humanos e 
de terrorismo.

Or. de

Alteração 426
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A. As vítimas das organizações 
criminosas, como as organizações 
terroristas, as máfias ou as organizações 
do tráfico de droga;

Or. es

Alteração 427
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Vítimas de infrações penais 
cometidas em razão de preconceito.
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Or. en

Justificação

Vítimas visadas, em razão de discriminação, devido a uma característica protegida.

Alteração 428
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) as vítimas de torturas ou de 
tratamentos desumanos ou degradantes;

Or. fr

Alteração 429
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Vítimas de crimes de ódio.

Or. en

Alteração 430
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Vítimas de tentativas de assassínio e 
parentes de vítimas de assassínios 
consumados.
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Or. de

Alteração 431
Janusz Wojciechowski

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da presente diretiva, as 
seguintes categorias de vítimas são 
consideradas vulneráveis devido às suas 
circunstâncias pessoais específicas:
a) pessoas detidas;
b) pessoas que, por outros motivos, não 
têm a possibilidade de decidir do próprio 
destino.

Or. pl

Alteração 432
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Outras vítimas da criminalidade que 
tenham sofrido danos graves a nível 
corporal ou espiritual devido ao delito e 
que não tenham elas próprias capacidade 
suficiente para defender os seus interesses 
ou de quem não se possa esperar que 
sejam capazes de o fazer.

Or. de

Alteração 433
Manfred Weber
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

3. Os Estados-Membros asseguram que em 
todos os casos de vítimas se examina
atempada e individualmente, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, se elas são vulneráveis, devido 
às suas características pessoais ou ainda às 
circunstâncias, tipo ou natureza do crime 
ou ao risco de vitimização secundária ou 
repetida ou de intimidação.

Or. de

Justificação

O exame da vulnerabilidade das vítimas nos termos dos n.ºs 3 e 4 não deve resultar num 
processo de avaliação formal complexo e stressante para a vítima. Portanto, em vez de 
“avaliação individual” seria melhor falar de “avaliação do caso específico” ou “exame no 
caso específico”. Isto também pode implicar, num caso específico, a consulta dum perito. 
Contudo, no texto da diretiva deve ser expressa a flexibilidade necessária.

Alteração 434
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas beneficiem de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.
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Or. en

Alteração 435
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais, à sua relação com o suspeito, ou 
ainda às circunstâncias, tipo ou natureza do 
crime ou ao risco de vitimização 
secundária ou repetida ou de intimidação.

Or. en

Alteração 436
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo 
ou natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

3. Quanto à vulnerabilidade das vítimas, 
cabe ao serviço competente da fase 
correspondente do processo decidir num 
caso específico. O serviço competente 
decide quais são as medidas específicas, 
nos termos dos artigos 21.º e 22.º, a tomar 
em favor da vítima vulnerável. Em 
particular, será tida em conta a dignidade 
das vítimas vulneráveis, bem como a 
renúncia a beneficiar de medidas 
especiais.

Or. de
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Justificação

Qualquer avaliação significa que a vítima tem de reviver e enfrentar novamente o delito 
sofrido e os receios e os sofrimentos conexos. A avaliação afeta profundamente a esfera 
íntima da vítima e pode significar um sofrimento e uma vitimização suplementares. Portanto, 
uma avaliação deve constituir a exceção e decorrer da forma mais suave possível para a 
vítima.

Alteração 437
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

Or. lt

Alteração 438
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as outras vítimas beneficiam de uma 
avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 

3. Os Estados-Membros podem assegurar
que todas as outras vítimas beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, para determinar se são 
vulneráveis, devido às suas características 
pessoais ou ainda às circunstâncias, tipo ou 
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natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

natureza do crime ou ao risco de 
vitimização secundária ou repetida ou de 
intimidação.

Or. nl

Alteração 439
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros reconhecem 
que os homens também podem ser vítimas 
de violência doméstica, tal como as 
mulheres, e que as consequências são 
igualmente perniciosas para ambos os 
géneros.

Or. en

Alteração 440
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as vítimas exercem os seus direitos 
adequadamente em casos de vitimização 
em massa, na sequência de uma infração 
penal.

Or. en

Alteração 441
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros são instados a 
reconhecer a existência de um agregado 
familiar mais amplo quando ocorra um 
crime violento contra a integridade física, 
já que este crime tem impacto não só na 
vítima, mas potencialmente também no 
cônjuge, pais e filhos da vítima.

Or. en

Alteração 442
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.º e 22.º, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas especiais.

4. Os Estados-Membros asseguram que em 
todos os casos de vítimas vulneráveis, tal 
como definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, se 
examina atempada e individualmente, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, quais são as medidas especiais, 
previstas nos artigos 21.º e 22.º, de que 
devem beneficiar. Esta avaliação terá em 
conta a vontade das vítimas vulneráveis, 
nomeadamente quando não pretendam 
beneficiar de medidas especiais.

Or. de

Alteração 443
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.° e 22.°, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas 
especiais.

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
avaliações individuais referidas nos n.ºs 3
e 4 são realizadas regularmente em 
cooperação com as vítimas durante o 
processo penal de forma a ter em conta 
quaisquer alterações dos fatores de risco, 
das características ou circunstâncias 
pessoais e das necessidades ou vontade 
das vítimas. As avaliações individuais têm 
em conta os seguintes fatores:

(a) O tipo e natureza do crime, o fator de 
risco que o arguido representa, o impacto 
nas vítimas e respetivas consequências, o 
trauma provocado pelo crime, o risco de 
retaliação e de vitimização repetida;
(b) As características pessoais das vítimas, 
tais como idade, género e identidade de 
género, etnia, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação à pessoa suspeita ou acusada, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime cometido;
(c) As circunstâncias do crime, tais como 
o facto de a pessoa ter sido vítima no 
estrangeiro;
(d) O tipo ou natureza do crime, como nos 
casos que envolvem exploração ou 
violência física ou sexual;
(e) A vontade das vítimas vulneráveis, 
nomeadamente quando não pretendam 
beneficiar de medidas específicas.

Or. en

Justificação

É importante incluir as vítimas neste processo, a fim de evitar que estas se sintam ainda mais 
vulneráveis e de garantir que as medidas adotadas se coadunam com os direitos e as 
necessidades das vítimas.
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Alteração 444
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.º e 22.º, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas especiais.

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação profissional e 
individualizada, em conformidade com 
procedimentos nacionais, para determinar 
as medidas especiais, previstas nos artigos 
21.º e 22.º, de que devem beneficiar. Esta 
avaliação terá em conta a vontade das 
vítimas vulneráveis, nomeadamente 
quando não pretendam beneficiar de 
medidas especiais.

Or. es

Alteração 445
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.º e 22.º, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas especiais.

4. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. bg
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Alteração 446
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.º e 22.º, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas especiais.

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, em 
conformidade com os procedimentos 
nacionais, beneficiam de uma avaliação 
atempada e individual para determinar as 
medidas especiais, previstas nos artigos 
21.º e 22.º, de que devem beneficiar. Esta 
avaliação terá em conta a vontade das 
vítimas vulneráveis, nomeadamente 
quando não pretendam beneficiar de 
medidas especiais.

Or. lt

Alteração 447
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.º e 22.º, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
terá em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas especiais.

4. Os Estados-Membros podem assegurar
que todas as vítimas vulneráveis, tal como 
definidas nos n.ºs 1, 2 e 3, beneficiam de 
uma avaliação atempada e individual, em 
conformidade com procedimentos 
nacionais, para determinar as medidas 
especiais, previstas nos artigos 21.º e 22.º, 
de que devem beneficiar. Esta avaliação 
poderá ter em conta a vontade das vítimas 
vulneráveis, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas especiais.

Or. nl
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Alteração 448
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-Aa. Os Estados-Membros asseguram 
que as avaliações individuais referidas 
nos n.ºs 3 e 4 são realizadas regularmente 
em cooperação com as vítimas durante o 
processo penal de forma a ter em conta 
quaisquer alterações das características 
ou circunstâncias pessoais, necessidades 
ou vontade das vítimas. As avaliações 
individuais têm em conta os seguintes 
fatores:
(a) O tipo e natureza do crime, o fator de 
risco que o arguido representa, o trauma 
provocado pelo crime, o risco de 
retaliação e de vitimização repetida;
(b) As características pessoais das vítimas, 
tais como idade, género, identidade de 
género, etnia, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação à pessoa suspeita ou acusada, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime cometido;
(c) As circunstâncias do crime, tais como 
o facto de a pessoa ter sido vítima no 
estrangeiro;
(d) O tipo ou natureza do crime, como nos 
casos em que ocorra exploração ou 
violência física ou sexual;
(e) A vontade das vítimas com 
necessidades específicas, nomeadamente 
quando não pretendam beneficiar de 
medidas específicas.

Or. en
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Alteração 449
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as avaliações individuais referidas nos 
n.ºs 3 e 4 são realizadas regularmente 
durante o processo penal, de forma a ter 
em conta quaisquer alterações nas 
características ou circunstâncias pessoais, 
necessidades ou desejos das vítimas. As 
avaliações individuais têm em conta os 
seguintes fatores:
a) As características pessoais da vítima, 
tais como idade, sexo, identidade sexual, 
origem étnica, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação ao suspeito ou arguido, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime;
b) A natureza do crime, o facto de ter sido 
cometido por motivos discriminatórios 
associados às características pessoais da 
vítima, tais como idade, sexo, identidade 
sexual, origem étnica, raça, religião, 
orientação sexual, estado de saúde, 
deficiência, estatuto legal, problemas de 
comunicação, grau de parentesco ou 
dependência em relação ao suspeito ou 
arguido, experiência prévia no que 
respeita ao crime;
c) As circunstâncias do crime, tais como o 
facto de a pessoa ter sido vítima no 
estrangeiro;
d) O tipo ou natureza do crime, como nos 
casos que envolvem exploração ou 
violência física ou sexual;
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e) A vontade da vítima com necessidades 
específicas, nomeadamente quando não 
pretende beneficiar de medidas especiais.

Or. fr

Alteração 450
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as avaliações individuais referidas nos 
n.ºs 3 e 4 são realizadas regularmente 
durante o processo penal de forma a ter 
em conta quaisquer alterações nas 
características ou circunstâncias pessoais, 
necessidades ou vontade das vítimas. As 
avaliações individuais têm em conta os 
seguintes fatores:
(a) As características pessoais das vítimas, 
tais como idade, género e identidade de 
género, etnia, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação à pessoa suspeita ou acusada, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime cometido;
(b) O tipo ou natureza dos crimes, tal 
como os crimes de ódio, ou o facto de 
serem cometidos em razão de preconceito 
ou discriminação face às características 
pessoais das vítimas, tais como idade, 
género e identidade de género, etnia, raça, 
religião, orientação sexual, estado de 
saúde, deficiência, estatuto legal, 
problemas de comunicação, grau de 
parentesco ou dependência em relação à 
pessoa suspeita ou acusada, experiência 
prévia no que respeita ao crime cometido;
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(c) As circunstâncias do crime, tais como 
o facto de a pessoa ter sido vítima no 
estrangeiro;
(d) O tipo ou natureza do crime, como nos 
casos em que ocorra exploração ou 
violência física ou sexual;
(e) A vontade das vítimas com 
necessidades específicas, nomeadamente 
quando não pretendam beneficiar de 
medidas específicas.

Or. en

Alteração 451
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as avaliações individuais referidas nos 
n.ºs 3 e 4 são realizadas regularmente 
durante o processo penal de forma a ter 
em conta quaisquer alterações nas 
características ou circunstâncias pessoais, 
necessidades ou vontade das vítimas. As 
avaliações individuais têm em conta os 
seguintes fatores:
- As características pessoais das vítimas, 
tais como idade, género e identidade de 
género, etnia, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação à pessoa suspeita ou acusada, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime cometido;
- O tipo ou natureza dos crimes, tal como 
o facto de serem cometidos em razão de 
preconceito ou discriminação face às 
características pessoais das vítimas, tais 
como idade, género e identidade de 
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género, etnia, raça, religião, orientação 
sexual, estado de saúde, deficiência, 
estatuto legal, problemas de comunicação, 
grau de parentesco ou dependência em 
relação à pessoa suspeita ou acusada, 
experiência prévia no que respeita ao 
crime cometido;
- As circunstâncias do crime, tais como o 
facto de a pessoa ter sido vítima no 
estrangeiro;
- O tipo ou natureza do crime, como nos 
casos em que ocorra exploração ou 
violência física ou sexual;
- A vontade das vítimas com necessidades 
específicas, nomeadamente quando não 
pretendam beneficiar de medidas 
específicas.

Or. en

Alteração 452
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

5. O âmbito da avaliação pode variar em 
função da gravidade do crime e do grau 
de danos aparentes sofridos pela vítima.

Suprimido

Or. lt

Alteração 453
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O âmbito da avaliação pode variar em 5. O âmbito da avaliação pode variar em 
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função da gravidade do crime e do grau de 
danos aparentes sofridos pela vítima.

função da gravidade do crime e do grau de 
danos aparentes sofridos pela vítima e, se 
necessário, deve ser consultado um perito.

Or. de

Alteração 454
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros asseguram a 
conceção de novas instalações para os 
tribunais que sejam acessíveis a pessoas 
com deficiências e disponibilizem salas de 
espera distintas para as vítimas.

Or. en

Alteração 455
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
as ações específicas de apoio às vítimas 
das categorias vulneráveis sejam adotadas 
na sequência de uma avaliação individual 
das circunstâncias especiais de cada 
vítima dessas categorias, atendendo às 
opiniões, necessidades e preocupações 
dessas vítimas.

Or. it
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Alteração 456
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Direito de acesso aos serviços 
especializados de apoio para as vítimas de 
violência com base no género e de 
violência na esfera íntima.
1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas de violência com base no género e 
de violência na esfera íntima e seus 
familiares têm acesso gratuito a serviços 
especializados e confidenciais de apoio às 
vítimas que:
(a) Se baseiam na compreensão da 
violência na perspetiva do género e se 
centram nos direitos humanos e na 
segurança das vítimas;
(b) Se baseiam numa abordagem 
integrada que tem em conta a relação 
entre as vítimas, os autores do crime, as 
crianças, e o seu ambiente social mais 
amplo;
(c) Têm como objetivo evitar a vitimização 
secundária;
(d) Visam a emancipação e independência 
económica das vítimas de violência;
(e) Oferecem, quando adequado, uma 
gama de serviços de proteção e apoio 
localizados nas mesmas instalações;
(f) Respondem às necessidades específicas 
das vítimas, incluindo crianças vítimas da 
criminalidade.
(g) São acessíveis às vítimas com 
deficiências.
2. Os Estados-Membros asseguram a 
prestação atempada de assistência 
financeira às vítimas de violência com 
base no género e de violência na esfera 
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íntima e proíbem qualquer forma de 
discriminação contra as pessoas que 
sobrevivem a esta violência, incluindo no 
emprego e em matéria de propriedade e 
alojamento, bem no domínio das 
prestações de segurança social.

Or. en

Alteração 457
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a evitar qualquer contacto entre a 
vítima e o autor do crime

Direito a evitar qualquer contacto entre a 
vítima e o presumível autor do crime

Or. en

Alteração 458
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e as pessoas acusadas ou suspeitas 
em qualquer local em que as vítimas 
podem ter contacto com as autoridades 
públicas devido à sua qualidade de vítima 
e, nomeadamente, nas instalações em que 
decorre o processo penal.

Os Estados-Membros adotam as condições 
necessárias para permitir evitar o contacto 
entre as vítimas e seus familiares e as 
pessoas acusadas ou suspeitas ou os 
autores de crimes em qualquer local em 
que as vítimas podem ter contacto com as 
autoridades competentes devido à sua 
qualidade de vítima e, nomeadamente, nas 
instalações em que decorre o processo 
penal e nas instalações em que se prestam 
serviços de justiça reparadora, exceto em 
caso de pedido das vítimas.

Or. es
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Alteração 459
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e as pessoas acusadas ou suspeitas 
em qualquer local em que as vítimas 
podem ter contacto com as autoridades 
públicas devido à sua qualidade de vítima 
e, nomeadamente, nas instalações em que 
decorre o processo penal.

Os Estados-Membros adotam as condições 
necessárias para permitir evitar o contacto 
entre as vítimas e as pessoas acusadas ou 
suspeitas em qualquer local em que as 
vítimas podem ter contacto com as 
autoridades públicas devido à sua 
qualidade de vítima e, nomeadamente, nas 
instalações em que decorre o processo 
penal.

Or. it

Alteração 460
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e as pessoas acusadas ou suspeitas 
em qualquer local em que as vítimas 
podem ter contacto com as autoridades 
públicas devido à sua qualidade de vítima 
e, nomeadamente, nas instalações em que 
decorre o processo penal.

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e as pessoas acusadas ou suspeitas, 
se a vítima assim o exigir, em qualquer 
local em que as vítimas podem ter contacto 
com as autoridades públicas devido à sua 
qualidade de vítima e, nomeadamente, nas 
instalações em que decorre o processo 
penal, particularmente as instalações dos 
tribunais e as esquadras da polícia.

Or. en



PE483.724v01-00 68/105 AM\893900PT.doc

PT

Alteração 461
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e as pessoas acusadas ou suspeitas 
em qualquer local em que as vítimas 
podem ter contacto com as autoridades 
públicas devido à sua qualidade de vítima 
e, nomeadamente, nas instalações em que 
decorre o processo penal.

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições necessárias 
para permitir evitar o contacto entre as 
vítimas e os presumíveis autores do crime 
ou as pessoas acusadas ou suspeitas em 
qualquer local em que as vítimas podem ter 
contacto com as autoridades públicas 
devido à sua qualidade de vítima e, 
nomeadamente, nas instalações em que 
decorre o processo penal. Este direito não 
deve ser garantido em prejuízo dos 
direitos do presumível autor do crime.

Or. en

Alteração 462
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam 
progressivamente as condições 
necessárias para permitir evitar o contacto 
entre as vítimas e as pessoas acusadas ou 
suspeitas em qualquer local em que as 
vítimas podem ter contacto com as 
autoridades públicas devido à sua 
qualidade de vítima e, nomeadamente, nas 
instalações em que decorre o processo 
penal.

Os Estados-Membros podem adotar as 
condições para permitir evitar o contacto 
entre as vítimas e as pessoas acusadas ou 
suspeitas em qualquer local em que as 
vítimas podem ter contacto com as 
autoridades públicas devido à sua 
qualidade de vítima e, nomeadamente, nas 
instalações em que decorre o processo 
penal.

Or. nl
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Alteração 463
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros, no caso de 
violência com base no género, respeitam o 
direito da vítima de não ser entrevistada 
pelo autor do crime em tribunal.

Or. en

Alteração 464
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que: Os Estados-Membros podem assegurar
que:

Or. nl

Alteração 465
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As vítimas podem ser acompanhadas, 
se for adequado, pelo seu representante 
legal ou por uma pessoa à sua escolha, 
salvo decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

(c) As vítimas podem ser acompanhadas 
pelo seu representante legal, quando o 
tenham, e por uma pessoa à sua escolha, 
salvo decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

Or. en
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Alteração 466
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As vítimas podem ser acompanhadas, 
se for adequado, pelo seu representante 
legal ou por uma pessoa à sua escolha, 
salvo decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

(c) As vítimas podem ser acompanhadas 
pelo seu representante legal ou, se for 
adequado, por uma pessoa à sua escolha, 
salvo decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa. Quando as 
vítimas são interrogadas na qualidade de 
testemunhas do crime alegadamente 
cometido, a presença do seu representante 
legal não lhes deve ser recusada.

Or. en

Alteração 467
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As vítimas podem ser acompanhadas, se 
for adequado, pelo seu representante legal 
ou por uma pessoa à sua escolha, salvo 
decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

c) As vítimas podem ser acompanhadas, se 
for adequado, pelo seu representante legal, 
pelo seu intérprete de língua gestual ou 
por uma pessoa à sua escolha, salvo 
decisão fundamentada em contrário 
relativamente a essa pessoa.

Or. hu

Alteração 468
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) A sala de interrogatório permite que 
a vítima se sinta confortável. Deve ser 
prestada especial atenção às crianças 
vítimas da criminalidade, no sentido em 
que sejam interrogadas em salas 
adaptadas a crianças e que não tenham 
um aspeto ameaçador;

Or. en

Alteração 469
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 20 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Que - em caso de atraso na 
apresentação da denúncia de violência 
devido ao receio de atos de retaliação, 
humilhação ou estigmatização - esse 
atraso não resulte numa ilação 
desfavorável relativamente à vítima, 
exceto se esse atraso constituir ele próprio 
um crime.

Or. it

Alteração 470
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 20.º – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Os exames médicos, nomeadamente 
a vítimas com necessidades específicas e a 
crianças, apenas devem ser realizados se 
for estritamente necessário.
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Or. en

Alteração 471
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas vulneráveis a que se refere o 
artigo 18.º beneficiam das medidas 
previstas nos n.ºs 2 e 3, em conformidade 
com uma avaliação individual, tal como 
prevista no artigo 18.º, n.º 4, e no respeito 
do poder discricionários dos tribunais.

1. Os Estados-Membros podem assegurar
que as vítimas vulneráveis a que se refere o 
artigo 18.º beneficiam das medidas 
previstas nos n.ºs 2 e 3, em conformidade 
com uma avaliação individual, tal como 
prevista no artigo 18.º, n.º 4, e no respeito 
do poder discricionários dos tribunais.

Or. nl

Alteração 472
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Durante a investigação penal, as vítimas 
vulneráveis beneficiam das seguintes 
medidas:

2. Durante a investigação penal, as vítimas 
vulneráveis podem beneficiar das 
seguintes medidas:

Or. nl

Alteração 473
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea a)



AM\893900PT.doc 73/105 PE483.724v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

a) As entrevistas com a vítima são 
realizadas em instalações concebidas ou 
adaptadas para o efeito;

a) As entrevistas com a vítima são 
realizadas em instalações adequadas
concebidas ou adaptadas para o efeito;

Or. hu

Justificação

As instalações também têm de ser adequadas à utilização por pessoas com deficiência 
auditiva (surdos), o que significa que têm de proporcionar, nomeadamente, as condições 
necessárias para garantir uma comunicação aceitável.

Alteração 474
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As entrevistas com a vítima são 
realizadas em instalações concebidas ou 
adaptadas para o efeito;

(a) As entrevistas com a vítima são 
realizadas em instalações concebidas ou 
adaptadas para o efeito e em instalações 
particularmente pensadas para as 
necessidades de cada vítima;

Or. en

Alteração 475
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Todas as entrevistas com a vítima são 
realizadas pelas mesmas pessoas, salvo se 
tal for contrário à boa administração da 
justiça;

c) Todas as entrevistas com a vítima são 
realizadas pelas mesmas pessoas e - no 
caso duma vítima que use a língua gestual 
- com a assistência do mesmo intérprete 
de língua gestual, se assim o desejarem, 
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salvo se tal for contrário à boa 
administração da justiça;

Or. hu

Justificação

Um dos requisitos para ajudar as pessoas com deficiência auditiva que usem a língua gestual 
a sentirem-se seguras e garantir a participação sem obstáculos no processo é não haver 
mudança de intérprete, se a pessoa em questão preferir evitá-lo.

Alteração 476
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As mulheres vítimas de violência 
sexual devem ter o direito a ser
entrevistadas por uma pessoa de sexo 
feminino devidamente formada neste 
domínio;

Or. es

Alteração 477
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d. Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do mesmo sexo.

d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do sexo ou identidade sexual 
escolhida pelas vítimas.

Or. es
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Alteração 478
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do mesmo sexo.

(d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do mesmo género, a menos que a 
vítima se manifeste em contrário.

Or. en

Alteração 479
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do mesmo sexo.

d) Todas as entrevistas com as vítimas de 
violência sexual são realizadas por uma 
pessoa do mesmo sexo, salvo pedido da 
vítima em contrário.

Or. it

Alteração 480
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Serão adotadas medidas visando 
potenciar a sensibilidade de quem dirige a 
investigação para estes grupos de vítimas 
vulneráveis.

Or. es
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Alteração 481
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o processo judicial, as vítimas 
vulneráveis beneficiam do seguinte:

3. Durante o processo judicial, as vítimas 
vulneráveis podem beneficiar do seguinte:

Or. nl

Alteração 482
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) As medidas permitem a realização de 
uma audiência sem a presença da 
comunicação social;

Or. en

Alteração 483
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) As medidas que asseguram a 
proteção da privacidade são obrigatórias 
no caso das crianças vítimas da 
criminalidade, designadamente através da 
restrição da divulgação de informações 
que possam conduzir à sua identificação.
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Or. en

Alteração 484
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além das medidas previstas no 
artigo 21.º, os Estados-Membros
asseguram, no caso de a vítima ser uma 
criança, o seguinte:

Na aplicação desta diretiva, os melhores 
interesses da criança são considerados 
prevalecentes e, para além das medidas 
previstas no artigo 21.º, os 
Estados-Membros asseguram, no caso de a 
vítima ser uma criança, o seguinte:

Or. en

Alteração 485
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além das medidas previstas no 
artigo 21.º, os Estados-Membros
asseguram, no caso de a vítima ser uma 
criança, o seguinte:

Para além das medidas previstas no 
artigo 21.º, os Estados-Membros podem 
assegurar, no caso de a vítima ser uma 
criança, o seguinte:

Or. nl

Alteração 486
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 22 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Nas investigações penais, todas as 
entrevistas com a vítima podem ser 
gravadas em vídeo e estas gravações 
podem, em conformidade com o direito 
nacional, servir de meio de prova em 
processo penal;

a) Nas investigações penais, todas as 
entrevistas com a vítima podem ser 
gravadas por meios audiovisuais e estas 
gravações podem, em conformidade com o 
direito nacional, servir de meio de prova 
em processo penal mas não podem ser 
copiados pelo arguido ou o seu 
representante;

Or. es

Alteração 487
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
as ações específicas de assistência e apoio 
às vítimas que sejam menores no 
exercício dos direitos que lhes são 
reconhecidos pela presente diretiva sejam 
adotadas na sequência de uma avaliação 
individual das circunstâncias especiais de 
cada vítima menor do crime, atendendo às 
opiniões, necessidades e preocupações 
desses menores.

Or. it

Alteração 488
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo dos direitos da defesa, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que no 
inquérito:
a) A inquirição da criança vítima ocorra 
sem demora injustificada após a denúncia 
dos factos às autoridades competentes;
b) A audição da criança vítima do crime 
ocorra, se necessário, em instalações 
concebidas ou adaptadas para o efeito;
c) A audição da criança vítima do crime 
seja feita por profissionais qualificados 
para o efeito ou por seu intermédio;
d) Sejam as mesmas pessoas, se possível e 
caso seja adequado, a realizar todas as 
inquirições da criança vítima;
e) O número de inquirições seja o mais 
limitado possível e que sejam realizadas 
apenas em caso de estrita necessidade 
para efeitos da investigação criminal e do 
processo penal;
f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu representante 
legal ou, se for caso disso, por um adulto 
à sua escolha, salvo decisão 
fundamentada em contrário relativamente 
a essa pessoa.

Or. fr

Alteração 489
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
garantir, de acordo com o papel da vítima 
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no respetivo sistema judicial, que as 
crianças vítimas têm acesso sem demora a 
aconselhamento jurídico e patrocínio 
judiciário gratuitos, nomeadamente para 
efeitos de pedidos de indemnização, salvo 
se dispuserem de recursos financeiros 
suficientes.

Or. fr

Alteração 490
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que, no 
âmbito dos processos penais, o juiz possa 
ordenar que:
a) A audiência decorre à porta fechada;
b) A criança vítima do crime poderá ser 
ouvida pelo tribunal sem estar presente, 
nomeadamente com recurso às 
tecnologias de comunicação adequadas.

Or. fr

Alteração 491
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias, no interesse das 
crianças vítimas de crime e tendo em 
conta outros interesses que se 
sobreponham, a fim de proteger a sua 
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privacidade, identidade e imagem e 
impedir a difusão de quaisquer 
informações que possam conduzir à sua 
identificação.

Or. fr

Alteração 492
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades judiciais adotam, durante o 
processo judicial, as medidas adequadas 
para a proteção da vida privada e para 
impedir as imagens fotográficas das 
vítimas e seus familiares.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades judiciais adotam, durante o 
processo judicial, as medidas adequadas 
para a proteção da vida privada e dos 
dados pessoais e para impedir as imagens 
fotográficas das vítimas e seus familiares.

Or. fr

Alteração 493
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades judiciais adotam, durante o 
processo judicial, as medidas adequadas 
para a proteção da vida privada e para 
impedir as imagens fotográficas das 
vítimas e seus familiares.

1. Os Estados-Membros podem assegurar
que as autoridades judiciais adotam, 
durante o processo judicial, as medidas 
adequadas para a proteção da vida privada 
e para impedir as imagens fotográficas das 
vítimas e seus familiares.

Or. nl
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Alteração 494
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias, no interesse das 
vítimas - em particular, se forem das 
categorias vulneráveis - e tendo em conta 
outros interesses que se sobreponham, a 
fim de proteger a privacidade, identidade 
e imagem das vítimas e impedir a difusão 
de quaisquer informações que possam 
conduzir à sua identificação.

Or. it

Alteração 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Article 23 – paragraph 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a incentivar os meios de 
comunicação social a adotar e a respeitar 
medidas de autorregulação a fim de 
proteger a vida privada das vítimas, a sua 
integridade pessoal e os seus dados 
pessoais.

2. Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a incentivar os meios de 
comunicação social a adotar e a respeitar 
medidas de autorregulação a fim de 
proteger a vida privada das vítimas, a sua 
integridade pessoal e os seus dados 
pessoais. Essas medidas devem ser de 
caráter público, divulgadas antes da sua 
aplicação e dispor dum conjunto de 
sanções e mecanismos transparentes de 
controlo do cumprimento por parte das 
autoridades independentes. Os resultados 
da aplicação destas medidas de 
autorregulação devem ser publicados 
regularmente.

Or. es
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Alteração 496
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a incentivar os meios de 
comunicação social a adotar e a respeitar 
medidas de autorregulação a fim de 
proteger a vida privada das vítimas, a sua 
integridade pessoal e os seus dados 
pessoais.

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 497
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam medidas 
destinadas a incentivar os meios de 
comunicação social a adotar e a respeitar 
medidas de autorregulação a fim de 
proteger a vida privada das vítimas, a sua 
integridade pessoal e os seus dados 
pessoais.

2. Os Estados-Membros podem tomar
medidas destinadas a incentivar os meios 
de comunicação social a adotar e a 
respeitar medidas de autorregulação a fim 
de proteger a vida privada das vítimas, a 
sua integridade pessoal e os seus dados 
pessoais.

Or. nl

Alteração 498
Roberta Angelilli
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Proposta de diretiva
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Prevenir

1. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, nomeadamente 
através da Internet, tais como campanhas 
de informação e sensibilização e 
programas de investigação, também em 
cooperação com organizações relevantes 
da sociedade civil e outras partes 
interessadas, a fim de aumentar a 
consciencialização e de promover o 
conhecimento dos direitos previstos na 
presente diretiva.
2. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para promoverem 
campanhas de informação no setor da 
educação e formação, a fim de aumentar 
a consciencialização e de promover o 
conhecimento dos direitos previstos na 
presente diretiva.

Or. it

Alteração 499
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Facilitar a denúncia do crime

Os Estados-Membros tomam medidas, se 
necessário em cooperação com as 
organizações relevantes da sociedade civil 
e outras partes interessadas, para facilitar 
e incentivar a denúncia dos crimes pelas 



AM\893900PT.doc 85/105 PE483.724v01-00

PT

vítimas.

Or. it

Alteração 500
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23-A
Prevenção

Os Estados-Membros evitam o 
incitamento ao ódio e os crimes de ódio 
através de legislação eficaz e aumentam a 
sensibilização para o caráter delicado 
desses crimes.

Or. en

Alteração 501
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Formação dos profissionais Formação dos profissionais e dos 
assistentes às vítimas que trabalham a 
título honorário

Or. de

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

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os profissionais, que contactam com as 
vítimas e que têm a oportunidade de se 
envolver num processo que inicia a 
reparação dos danos causados às vítimas, 
e os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores, o 
pessoal dos tribunais, os advogados e 
quaisquer outros funcionários que 
possam contactar com as vítimas recebem
o apoio necessário e formação de nível 
consentâneo com o seu contacto com as 
vítimas, a fim de os sensibilizar para as 
suas necessidades e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito, profissionalismo, 
tornando-as menos vulneráveis, e também 
contribuindo no sentido de reparar os 
danos causados e de recuperar a 
confiança.

Or. en

Alteração 503
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores, o 
pessoal dos tribunais, os advogados e 
quaisquer outros funcionários que 
possam contactar com as vítimas recebem 
formação geral e especializada e diretrizes, 
de nível consentâneo com o seu contacto 
com as vítimas, a fim de os treinar e 
sensibilizar para as necessidades das 
vítimas e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo, 
tornando-as menos vulneráveis.

Or. en
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Alteração 504
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, 
sobretudo se forem menores, a fim de os 
sensibilizar para as suas necessidades e que 
eles dispõem dos instrumentos para as 
tratarem com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. it

Alteração 505
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo e para que 
saibam orientar as vítimas para os 
serviços de apoio, de preferência de 
balcão único, onde as vítimas devem 
receber orientações específicas e ajuda 
para enfrentar as complicações 
burocráticas.
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Or. es

Alteração 506
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, 
incluindo formação em língua gestual, a 
fim de os sensibilizar para as suas 
necessidades e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

Or. hu

Justificação

Clarificação visando garantir a proteção e os direitos das vítimas relativamente ao 
considerando L e aos n.ºs 11 e 30 da resolução do Parlamento Europeu de 25 de outubro de 
2011 (sobre a mobilidade e a integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia 
para a Deficiência 2010-2020).

Alteração 507
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores, os 
magistrados, o pessoal dos tribunais, os 
advogados, os serviços de urgência, de 
saúde e sociais e quaisquer outros 
funcionários que possam vir a estar em 
contacto com as vítimas recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
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respeito e profissionalismo. com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

Or. fr

Alteração 508
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais, os advogados e 
quaisquer outros funcionários que 
possam contactar com as vítimas recebem 
formação geral e especializada, de nível 
consentâneo com o seu contacto com as 
vítimas, a fim de os sensibilizar para as 
suas necessidades e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.
Esse treino especializado prevê a respetiva 
contribuição de todos os funcionários 
para o processo de identificação 
individual das vítimas com necessidades 
específicas, de acordo com o artigo 18.º.

Or. en

Alteração 509
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores, o 
pessoal dos tribunais, os advogados e 
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geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

quaisquer outros funcionários que 
possam vir a estar em contacto com as 
vítimas recebem formação geral e 
especializada, de nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, a fim de os 
sensibilizar para as suas necessidades e de 
as tratarem com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo. Esses programas de 
treino preveem a respetiva contribuição de 
todos os funcionários para o processo de 
identificação individual das vítimas com 
necessidades específicas, de acordo com o 
artigo 18.º

Or. en

Alteração 510
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros podem assegurar
que os agentes policiais, os procuradores e 
o pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

Or. nl

Alteração 511
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, os procuradores e o 
pessoal dos tribunais recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
agentes policiais, o pessoal da saúde, os 
procuradores, o pessoal dos tribunais e 
outros funcionários recebem formação 
geral e especializada, de nível consentâneo 
com o seu contacto com as vítimas, a fim 
de os sensibilizar para as suas necessidades 
e de as tratarem com imparcialidade, 
respeito e profissionalismo.

Or. en

Alteração 512
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros propõem e 
incentivam formações especializadas e 
adequadas sobre as crianças-vítimas e as 
vítimas da violência em razão do género e 
de violência nas relações de intimidade. 
Os profissionais que possam vir a estar 
em contacto com as vítimas recebem, 
nomeadamente, uma formação adequada 
em matéria de direitos e necessidades das 
crianças de faixas etárias diferentes, bem 
como sobre o tipo de diligências que 
melhor se lhes adequam.

Or. fr

Alteração 513
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários têm 
acesso a formação geral e especializada, a 
fim de os sensibilizar para as necessidades 
das vítimas e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários têm 
acesso a formação geral e especializada, a 
fim de os treinar e sensibilizar para os 
direitos e necessidades das vítimas e de as 
tratarem com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. en

Alteração 514
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários têm 
acesso a formação geral e especializada, a 
fim de os sensibilizar para as necessidades 
das vítimas e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários têm 
acesso a formação geral e especializada, a 
fim de os sensibilizar para as necessidades 
das vítimas, sobretudo se forem menores,
e que eles dispõem dos instrumentos para
as tratarem com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. it

Alteração 515
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários têm 
acesso a formação geral e especializada, a 
fim de os sensibilizar para as necessidades 

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários e os 
advogados têm acesso a formação geral e 
especializada, a fim de os sensibilizar para 
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das vítimas e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

as necessidades das vítimas e que eles 
dispõem dos instrumentos para as tratarem 
com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. it

Alteração 516
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
profissionais dos serviços judiciários têm 
acesso a formação geral e especializada, a 
fim de os sensibilizar para as necessidades 
das vítimas e de as tratarem com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

2. Os Estados-Membros podem assegurar
que os profissionais dos serviços 
judiciários têm acesso a formação geral e 
especializada, a fim de os sensibilizar para
as necessidades das vítimas e de as 
tratarem com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. nl

Alteração 517
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 
com imparcialidade, respeito e
profissionalismo.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora e outras instâncias 
que contactam com as vítimas da 
criminalidade, tais como as agências de 
prestação de serviços de saúde recebem 
formação adequada, de um nível 
proporcionado com o seu contacto com as 
vítimas, e respeitam as normas 
profissionais em vigor com vista a 
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assegurar que tais serviços sejam prestados 
com imparcialidade, respeito,
profissionalismo tornando-as menos 
vulneráveis.

Or. en

Alteração 518
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 
com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas e com a idade 
destas, e respeitam as normas profissionais 
em vigor com vista a assegurar que tais 
serviços sejam prestados com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

Or. it

Alteração 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 



AM\893900PT.doc 95/105 PE483.724v01-00

PT

com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

de forma personalizada e com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.
Do mesmo modo, zelam pela 
especialização das pessoas que atendem 
as vítimas especialmente vulneráveis.

Or. es

Alteração 520
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 
com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 
que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas em vigor com vista a assegurar que 
tais serviços sejam prestados com 
imparcialidade, respeito e profissionalismo.

Or. de

Justificação

Os assistentes às vítimas que trabalham a título honorário também devem ser abrangidos 
pelas medidas de formação.

Alteração 521
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que todos aqueles 

3. Os Estados-Membros podem tomar as 
medidas necessárias para garantir que 
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que prestam apoio às vítimas ou serviços 
de justiça reparadora recebem formação 
adequada, de um nível consentâneo com o 
seu contacto com as vítimas, e respeitam as 
normas profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 
com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

todos aqueles que prestam apoio às vítimas 
ou serviços de justiça reparadora recebem 
formação adequada, de um nível 
consentâneo com o seu contacto com as 
vítimas, e respeitam as normas 
profissionais em vigor com vista a 
assegurar que tais serviços sejam prestados 
com imparcialidade, respeito e 
profissionalismo.

Or. nl

Alteração 522
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a disponibilidade 
e a pertinência do apoio às vítimas.

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com os direitos das vítimas, 
as repercussões do crime sobre as vítimas, 
os riscos de intimidação, vitimização 
repetida e secundária e os meios de os 
evitar e ainda a disponibilidade e a 
pertinência do apoio às vítimas.

Or. en

Alteração 523
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
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formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a disponibilidade 
e a pertinência do apoio às vítimas.

formação abrange pelo menos as 
competências, o conhecimento e a postura 
a adotar na assistência às vítimas, as 
questões relacionadas com as repercussões 
do crime sobre as vítimas, os riscos de 
intimidação, vitimização repetida e 
secundária e os meios de os evitar e ainda a 
disponibilidade e a pertinência do apoio às 
vítimas.

Or. en

Alteração 524
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a disponibilidade 
e a pertinência do apoio às vítimas.

4. Consoante as funções exercidas e a 
natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a disponibilidade 
e a pertinência do apoio às vítimas e as 
qualificações profissionais, os 
conhecimentos e o comportamento 
exigidos para o apoio às vítimas. 

Or. fr

Alteração 525
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Consoante as funções exercidas e a 4. Consoante as funções exercidas e a 
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natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
formação abrange pelo menos as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a disponibilidade 
e a pertinência do apoio às vítimas.

natureza e o nível dos contactos que o 
profissional mantém com as vítimas, a 
formação pode abranger as questões 
relacionadas com as repercussões do crime 
sobre as vítimas, os riscos de intimidação, 
vitimização repetida e secundária e os 
meios de os evitar e ainda a disponibilidade 
e a pertinência do apoio às vítimas.

Or. nl

Alteração 526
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros cooperam para 
favorecer uma proteção mais eficaz dos 
direitos e dos interesses das vítimas no 
processo penal, quer sob a forma de redes 
diretamente ligadas ao sistema judiciário, 
quer através de ligações entre organizações 
de apoio às vítimas, nomeadamente com o 
apoio das redes europeias que se ocupam 
das questões relacionadas com as vítimas.

1. Os Estados-Membros cooperam para 
favorecer uma proteção mais eficaz dos 
direitos e dos interesses das vítimas no 
processo penal, quer sob a forma de redes 
diretamente ligadas ao sistema judiciário, 
quer através de ligações entre organizações 
de apoio às vítimas, nomeadamente com o 
apoio das redes europeias que se ocupam 
das questões relacionadas com as vítimas.
As autoridades da UE zelam para que 
estas organizações e redes funcionem com 
independência e imparcialidade totais, em 
regime de total transparência financeira, 
com uma coordenação suficiente entre 
todos os seus membros e potenciando as 
atividades de apoio e prevenção do crime. 
Entre estas atividades preventivas devem 
ser potenciadas as executadas contra o 
extremismo violento que está na origem 
dos atentados e crimes cometidos pelas 
organizações terroristas.

Or. es
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Alteração 527
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros cooperam para 
favorecer uma proteção mais eficaz dos 
direitos e dos interesses das vítimas no 
processo penal, quer sob a forma de redes 
diretamente ligadas ao sistema judiciário, 
quer através de ligações entre organizações 
de apoio às vítimas, nomeadamente com o 
apoio das redes europeias que se ocupam 
das questões relacionadas com as vítimas.

1. Os Estados-Membros cooperam para 
favorecer uma proteção mais eficaz dos 
direitos e dos interesses das vítimas no 
processo penal, quer sob a forma de redes 
diretamente ligadas ao sistema judiciário, 
quer através de ligações entre organizações 
de apoio às vítimas, consulta em casos 
individuais, nomeadamente com o apoio 
das redes europeias que se ocupam das 
questões relacionadas com as vítimas.

Or. en

Alteração 528
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros cooperam para 
favorecer uma proteção mais eficaz dos 
direitos e dos interesses das vítimas no 
processo penal, quer sob a forma de redes 
diretamente ligadas ao sistema judiciário, 
quer através de ligações entre organizações 
de apoio às vítimas, nomeadamente com o 
apoio das redes europeias que se ocupam 
das questões relacionadas com as vítimas.

1. Os Estados-Membros podem cooperar
para favorecer uma proteção mais eficaz 
dos direitos e dos interesses das vítimas no 
processo penal, quer sob a forma de redes 
diretamente ligadas ao sistema judiciário, 
quer através de ligações entre organizações 
de apoio às vítimas, nomeadamente com o 
apoio das redes europeias que se ocupam 
das questões relacionadas com as vítimas.

Or. nl

Alteração 529
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros velam para que as 
autoridades que trabalham ou prestam 
apoio às vítimas colaborem no sentido de 
assegurar uma resposta coordenada e 
minorar as repercussões nefastas do crime, 
os riscos de vitimização secundária ou 
repetida e o ónus que recai sobre a vítima 
devido aos seus contactos com os serviços 
de justiça penal.

2. Os Estados-Membros velam para que as 
autoridades que trabalham ou prestam 
apoio às vítimas colaborem no sentido de 
assegurar uma resposta coordenada e de
assegurar a identificação das vítimas com 
necessidades específicas, de acordo com o 
previsto no artigo 18.º, para facilitar a 
denúncia das infrações penais e minorar 
as repercussões nefastas do crime, os riscos 
de vitimização secundária ou repetida e o 
ónus que recai sobre a vítima devido aos 
seus contactos com os serviços de justiça 
penal.

Or. en

Alteração 530
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros velam para que as 
autoridades que trabalham ou prestam 
apoio às vítimas colaborem no sentido de 
assegurar uma resposta coordenada e 
minorar as repercussões nefastas do crime, 
os riscos de vitimização secundária ou 
repetida e o ónus que recai sobre a vítima 
devido aos seus contactos com os serviços 
de justiça penal.

2. Os Estados-Membros podem velar para 
que as autoridades que trabalham ou 
prestam apoio às vítimas colaborem no 
sentido de assegurar uma resposta 
coordenada e minorar as repercussões 
nefastas do crime, os riscos de vitimização 
secundária ou repetida e o ónus que recai 
sobre a vítima devido aos seus contactos 
com os serviços de justiça penal.

Or. nl

Alteração 531
Nathalie Griesbeck
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros incentivam a 
investigação no domínio da cooperação e 
da colaboração entre os serviços de apoio 
às vítimas e dos projetos inovadores, a fim 
de melhorar as capacidades e o apoio às 
vítimas, e partilham as suas experiências 
neste domínio.

Or. fr

Alteração 532
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25-A
Os Estados-Membros asseguram que 
existe suficiente coordenação entre as 
autoridades competentes que trabalham 
com as vítimas e seus familiares ou que 
lhes prestam apoio em processos 
transfronteiras, a fim de facilitar o 
intercâmbio de informações e a 
cooperação.

Or. en

Alteração 533
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 26
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Texto da Comissão Alteração

Transposição Suprimido
1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva, o mais tardar [dois anos 
após a data de adoção].
2. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
disposições do direito nacional que 
adotarem no domínio abrangido pela 
presente diretiva, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.
3. As disposições adotadas pelos 
Estados-Membros devem fazer referência 
à presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua 
publicação oficial. As modalidades da 
referência são adotadas pelos 
Estados-Membros.

Or. nl

Alteração 534
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de dados e estatísticas Suprimido
Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção].

Or. nl
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Alteração 535
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção].

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade que 
incluam, no mínimo, o número de crimes 
denunciados, o género e a idade das 
vítimas e dos presumíveis autores do 
crime, a nacionalidade das vítimas, a 
relação entre o autor do crime e a vítima, 
o número, tipo ou natureza dos crimes 
denunciados, as manifestações de 
arrependimento e o número de 
condenações, as medidas de proteção 
adotadas, e o tipo de serviços para os 
quais as vítimas foram encaminhadas por 
...*.

Or. en

Alteração 536
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção].

Os Estados-Membros devem recolher e 
comunicar à Comissão Europeia dados 
relativos à aplicação dos procedimentos 
nacionais sobre as vítimas da criminalidade 
que incluam, no mínimo, o número de 
crimes denunciados, o género e a idade 
das vítimas e dos presumíveis autores do 
crime, a nacionalidade das vítimas, a 
relação entre o autor do crime e a vítima, 
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a localização geográfica bem como o tipo 
de serviços prestados às vítimas. Os 
Estados-Membros transmitem também 
dados sobre o número de absolvições, o 
número de condenações, o número de 
decisões de proteção emitidas para 
segurança das vítimas e ainda dados 
sobre a aplicação da presente Diretiva.

Or. en

Justificação

A convenção de 2011 do Conselho da Europa recomenda no seu relatório explicativo: "os 
dados recolhidos sobre as vítimas e os autores do crime devem ser repartidos por género, 
idade, tipo de violência exercida e por relação entre o autor do crime e a vítima, localização 
geográfica e outros fatores relevantes, segundo as partes interessadas..." (n.º 76)

Alteração 537
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção].

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção], 
incluindo os dados relativos a pessoas 
com deficiência e a utentes da língua 
gestual - dados que até agora também 
faltavam.

Or. hu

Alteração 538
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 27
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção].

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão Europeia dados relativos à 
aplicação dos procedimentos nacionais 
sobre as vítimas da criminalidade o mais 
tardar [dois anos após a data de adoção], 
fazendo-o no respeito dos princípios 
fundamentais do respeito da vida privada 
e da proteção dos dados pessoais.

Or. fr


