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Amendamentul 322
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca o condiție minimă, aceste servicii 
trebuie să furnizeze:

(2) Aceste măsuri pot furniza, printre 
altele:

Or. nl

Amendamentul 323
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile privind serviciile 
specializate către care după caz, victimele 
sunt orientate;

(b) orientarea directă a victimelor unor 
anumite tipuri de infracțiune către
serviciile de sprijin specializate, 
asigurându-se că acestea nu trebuie 
orientate, sau să dea declarații de mai 
multe ori;

Or. es

Amendamentul 324
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile privind serviciile 
specializate către care după caz, victimele 
sunt orientate;

(b) orientarea directă a victimelor cu 
nevoi specifice, către servicii specializate, 
pentru a evita ca acestea să fie orientate 
către respectivele servicii în mod repetat 
sau să denunțe infracțiunea în mod 
repetat;
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Or. en

Amendamentul 325
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) însoțirea victimei în timpul 
procedurilor penale.

Or. en

Amendamentul 326
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre facilitează orientarea 
victimelor, de către autoritatea la care a 
fost depusă plângerea și de către alte 
instituții relevante, către serviciile de 
sprijinire a victimelor.

(3) Statele membre facilitează orientarea 
victimelor, de către autoritatea competentă 
și de către alte instituții relevante la care a 
s-a primit plângerea, către serviciile de 
sprijinire a victimelor. Victimele anumitor 
tipuri de infracțiuni vor fi orientate direct
către serviciile de sprijin specializate 
pentru a se asigura că acestea nu sunt 
orientate în mod repetat; 

Or. es

Amendamentul 327
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre facilitează orientarea 
victimelor, de către autoritatea la care a 
fost depusă plângerea și de către alte 
instituții relevante, către serviciile de 
sprijinire a victimelor.

(3) Statele membre facilitează orientarea 
victimelor, de către autoritatea competentă 
și de către alte instituții relevante la care s-
a primit plângerea, către serviciile de 
sprijinire a victimelor. Se va evita 
trimiterea repetată, iar victimele cu nevoi 
specifice vor fi orientate direct către 
servicii specializate.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

(4) Statele membre asigură instituirea sau 
dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, inclusiv adăposturi pentru femei, 
servicii specializate de sprijin pentru 
victimele violenței de gen, victimele 
violențelor în cadrul relațiilor apropiate, 
și a membrilor lor de familie, pe lângă 
serviciile generale de sprijinire a 
victimelor.

Or. en

Amendamentul 329
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

(4) Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor. Serviciile de 
sprijinire a victimelor pot fi organizate cu 
program integral sau pe bază de 
voluntariat.

Or. de

Justificare

Activitățile de voluntariat reprezintă o trăsătură esențială a sprijinului acordat victimelor în 
multe state membre și ar trebui, așadar, menționat explicit la articolul 7.

Amendamentul 330
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

(4) Statele membre promovează instituirea 
și dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin pentru toate victimele cu nevoi 
speciale, în condițiile prevăzute de 
articolul 18, inclusiv servicii specializate 
de sprijinire a victimelor pentru copii, 
pentru victimele violenței de gen, a 
violenței în cadrul relațiilor apropiate, 
precum și pentru membrii de familie ai 
acestora, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor..

Or. fr

Amendamentul 331
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

(4) Statele membre asigură instituirea sau 
dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pentru toate victimele cu nevoi 
speciale, în condițiile prevăzute de 
articolul 18, inclusiv servicii specializate 
de sprijinire a victimelor pentru copii, 
pentru victimele violenței de gen, a 
violenței în cadrul relațiilor apropiate, 
precum și pentru membrii de familie ai 
acestora, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

Or. en

Amendamentul 332
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

(4) Statele membre pot promova instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

Or. nl

Amendamentul 333
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) statele membre se asigură că, în 
cazul în care nu este cunoscută vârsta 
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victimei și există suspiciuni că aceasta nu 
e un copil, persoana respectivă este tratată 
ca copil și i se oferă acces imediat la 
asistență, sprijin și protecție, în 
conformitate cu prezenta directivă;

Or. it

Amendamentul 334
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre facilitează 
organizațiilor nonguvernamentale care au 
un interes legitim, participarea la 
procedurile penale în sprijinul sau în 
numele victimei sau victimelor, îndeosebi 
atunci când infracțiunea a produs daune 
mediului sau a încălcat interesul public 
prin rănirea unui număr mare 
nespecificat de victime.

Or. en

Amendamentul 335
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că victimele 
primesc asistență și sprijin înainte, în 
timpul și pentru o perioadă adecvată după 
încheierea procedurilor penale. În mod 
deosebit, acestea iau măsurile necesare de 
protecție a copiilor care denunță abuzuri 
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în interiorul familiei.  

Or. it

Amendamentul 336
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 litera (a)
Dreptul la o sarcină administrativă mai 
mică și la o birocrație reducă
Crearea unui sistem de sprijinire a 
victimelor eficient și cuprinzător 
presupune combinarea serviciilor 
furnizate la diferite niveluri 
administrative de către la statele membre, 
regiuni și autorități locale. În consecință, 
trebuie simplificate mecanismele care 
permit accesul la servicii, trebuie 
îmbunătățite coordonarea și sursele de 
informații și trebuie  luate măsuri în 
vederea raționalizării procedurilor 
administrative pe care trebuie să le 
parcurgă victimele pentru a avea acces la 
aceste servicii. Statele membre vor 
urmări, astfel:
a) să înființeze un „ghișeu” unic pentru 
administrație și orientare, care să ofere 
victimelor toate serviciile furnizate lor de 
către administrația publică, într-o singură 
vizită. Aceste facilități trebuie să ofere 
victimelor o reprezentare sau orientare 
eficientă în cadrul procedurilor 
administrative vizând accesul la sprijin 
sau compensațiile la care au dreptul, 
indiferent de nivelul administrativ la care 
acesta este furnizat efectiv.
b) să ofere spațiile folosite pentru aceste 
servicii de orientare în interiorul sau cât 
mai aproape de instanțele judecătorești, 



PE483.724v01-00 10/104 AM\893900RO.doc

RO

sediile de poliție sau de centrele de servicii 
sociale și să le încredințeze gestionarea 
autorităților aflate cel mai aproape de 
cetățeni sau nivelului administrativ cel 
mai apropiat de sistemele interne ale 
statelor membre, dat fiind volumul de 
servicii pe care le furnizează victimelor.
c) să susțină principiul unei singure 
înregistrări pentru a se asigura că 
victimele trebuie să aducă numai o 
singură dată documentele justificative 
care dovedesc elemente ale condiției lor și 
circumstanțele (cu excepția situației în 
care acestea se schimbă) și să se asigure 
că documentele justificative vor fi 
acceptate de autoritatea implicată în 
furnizarea asistenței sau a serviciilor 
pentru victimele unei infracțiuni;
d) să acorde prioritate serviciilor de 
sprijinire a victimelor în cadrul gamei de 
servicii online oferite de autorități;
e) să se asigure că aceste servicii 
administrative și de orientare (în cazul în 
care sunt oferite) sunt disponibile la linia 
telefonică 112, numărul unic european de 
urgență;
Comisia propune un singur logo 
european pentru identificarea acestor 
„ghișee unice” care va fi afișat pe 
clădirile respective sau pe internet. 

Or. es

Amendamentul 337
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele 
primesc o confirmare scrisă de înregistrare 
a oricărei plângeri depuse de acestea la o 

Statele membre se asigură că toate
victimele primesc o confirmare scrisă de 
înregistrare a oricărei plângeri depuse de 
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autoritate de resort din statul membru. acestea la o autoritate de resort din statul 
membru.

Or. en

Amendamentul 338
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele pot 
fi audiate în cursul procedurii penale și pot 
depune elemente de probă.

Statele membre se asigură că victimele 
sunt audiate în cursul procedurii penale și 
au dreptul să depună elemente de probă.

Or. es

Amendamentul 339
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele pot 
fi audiate în cursul procedurii penale și pot
depune elemente de probă.

Statele membre se asigură că victimele 
sunt audiate în cursul procedurii penale și 
au dreptul să depună elemente de probă.

Or. en

Justificare

Într-o directivă privind victimele este foarte important și esențial să existe obligația ca 
victimele să fie audiate și ca acestea să aibă dreptul de a furniza elemente de probă; aceste 
sunt drepturi procedurale minime.

Amendamentul 340
Judith Sargentini
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Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele pot 
fi audiate în cursul procedurii penale și pot 
depune elemente de probă.

Statele membre se asigură că toate 
victimele pot fi audiate în cursul procedurii 
penale și pot depune elemente de probă.

Or. en

Amendamentul 341
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele pot 
fi audiate în cursul procedurii penale și pot 
depune elemente de probă.

Statele membre se asigură că toate
victimele pot fi audiate în cursul procedurii 
penale și pot depune elemente de probă, 
ținându-se seama îndeosebi de 
circumstanțele individuale și de nevoile 
specifice, când este cazul. Fiecare copil ar 
trebui tratat ca un martor capabil, fiind 
examinat în prealabil, iar mărturia lui să 
nu fie considerată din start invalidă sau 
lipsită de credibilitate pe motive care țin 
numai de vârsta copilului, cu condiția ca 
vârsta sau maturitatea lui să îi permită să 
ofere o mărturie inteligibilă și credibilă, 
cu sau fără ajutoare sau instrumente de 
comunicare adecvată;

Or. en

Amendamentul 342
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele pot 
fi audiate în cursul procedurii penale și pot 
depune elemente de probă.

Statele membre se asigură că victimele pot 
fi audiate în cursul procedurii penale și pot 
depune oricând elemente de probă.

Or. it

Amendamentul 343
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Victimelor copii li se oferă posibilitatea de 
a juca un rol activ în procedurile penale, 
astfel încât mărturia lor să fie luată în 
considerație. 

Or. fr

Amendamentul 344
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
au dreptul de a contesta orice decizie de 
neîncepere a urmăririi penale.

(1) Statele membre se asigură că toate 
victimele au dreptul de a contesta orice 
decizie de neîncepere a urmăririi penale.

Or. en

Amendamentul 345
Judith Sargentini
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimele 
dispun de suficiente informații pentru a 
decide dacă doresc sau nu să solicite 
revizuirea oricărei decizii de neîncepere a 
urmăririi penale.

(2) Statele membre se asigură că toate 
victimele dispun de suficiente informații 
pentru a decide dacă doresc sau nu să 
solicite revizuirea oricărei decizii de 
neîncepere a urmăririi penale.

Or. en

Amendamentul 346
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimele 
dispun de suficiente informații pentru a 
decide dacă doresc sau nu să solicite 
revizuirea oricărei decizii de neîncepere a 
urmăririi penale.

(2) Statele membre se asigură că victimele 
dispun de toate informațiile necesare
pentru a decide dacă doresc sau nu să 
solicite revizuirea oricărei decizii de 
neîncepere a urmăririi penale.

Or. it

Amendamentul 347
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la garanții în contextul medierii și 
al altor servicii de justiție reparatorie

Dreptul de acces la servicii de justiție 
reparatorie sigure și competente

Or. en
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Amendamentul 348
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la garanții în contextul medierii și 
al altor servicii de justiție reparatorie

Dreptul de acces la servicii de justiție 
reparatorie sigure și competente

Or. en

Amendamentul 349
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc standarde
care garantează protejarea victimei 
împotriva intimidării sau a persecuției 
ulterioare, care să se aplice atunci când se 
recurge la mediere sau la alte servicii de 
justiție reparatorie. Aceste standarde 
trebuie să includă cel puțin următoarele 
elemente:

(1) Statele membre adoptă măsuri vizând 
asigurarea accesului la servicii de justiție 
reparatorie sigure și competente care 
garantează protejarea victimei împotriva 
intimidării sau a persecuției ulterioare, care 
să se aplice atunci când se recurge la alte 
servicii de justiție reparatorie Aceste 
măsuri includ cel puțin următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 350
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc standarde
care garantează protejarea victimei 
împotriva intimidării sau a persecuției 

(1) Statele membre adoptă măsuri ce 
garantează victimei care se implică în 
procesul de justiție reparatorie, că are 
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ulterioare, care să se aplice atunci când se 
recurge la mediere sau la alte servicii de 
justiție reparatorie. Aceste standarde 
trebuie să includă cel puțin următoarele 
elemente:

acces la servicii de justiție reparatorie 
sigure și competente care garantează 
protejarea victimei împotriva intimidării 
sau a persecuției ulterioare. Aceste 
standarde trebuie să includă cel puțin 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 351
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc standarde
care garantează protejarea victimei 
împotriva intimidării sau a persecuției 
ulterioare, care să se aplice atunci când se 
recurge la mediere sau la alte servicii de 
justiție reparatorie. Aceste standarde 
trebuie să includă cel puțin următoarele 
elemente:

(1) Statele membre adoptă măsuri ce 
garantează victimei care se implică în 
procesul de justiție reparatorie, că are 
acces la servicii de justiție reparatorie 
sigure și competente, care garantează 
protejarea victimei împotriva intimidării 
sau a persecuției ulterioare. Aceste măsuri 
includ cel puțin următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 352
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc standarde care 
garantează protejarea victimei împotriva 
intimidării sau a persecuției ulterioare, care 
să se aplice atunci când se recurge la 
mediere sau la alte servicii de justiție 
reparatorie. Aceste standarde trebuie să 
includă cel puțin următoarele elemente:

(1) Statele membre stabilesc standarde care 
garantează protejarea victimei împotriva 
intimidării sau a persecuției ulterioare, care 
să se aplice atunci când se recurge la 
mediere sau la alte servicii de justiție 
reparatorie. Aceste standarde pot include 
următoarele elemente:
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Or. nl

Amendamentul 353
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se recurge la mediere sau la servicii de 
justiție reparatorie doar dacă acestea sunt 
în interesul victimei și doar cu acordul 
liber și în cunoștință de cauză al acesteia; 
acordul respectiv poate fi retras în orice 
moment;

(a) serviciile de justiție reparatorie sunt 
disponibile tuturor victimelor unei 
infracțiuni care doresc să le folosească, 
în funcție de considerațiile privind 
siguranța și doar cu acordul liber și în 
cunoștință de cauză al victimei; acordul 
respectiv poate fi retras în orice moment; 
acordul respectiv poate fi retras în orice 
moment;

Or. en

Amendamentul 354
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se recurge la mediere sau la servicii de 
justiție reparatorie doar dacă acestea sunt 
în interesul victimei și doar cu acordul 
liber și în cunoștință de cauză al acesteia; 
acordul respectiv poate fi retras în orice 
moment;

(a) serviciile de justiție reparatorie sunt 
disponibile tuturor victimelor unei 
infracțiuni care doresc să le folosească, 
în funcție de considerațiile privind 
siguranța și doar cu acordul liber și în 
cunoștință de cauză al acesteia; acordul 
respectiv poate fi retras în orice moment;

Or. en

Amendamentul 355
Anna Hedh
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se recurge la mediere sau la servicii de 
justiție reparatorie doar dacă acestea sunt 
în interesul victimei și doar cu acordul 
liber și în cunoștință de cauză al acesteia; 
acordul respectiv poate fi retras în orice 
moment;

(a) serviciile de justiție reparatorie sunt 
disponibile tuturor victimelor unei 
infracțiuni care doresc să le folosească, 
în funcție de considerațiile privind 
siguranța și doar cu acordul liber și în 
cunoștință de cauză al victimei; acordul 
respectiv poate fi retras în orice moment;

Or. en

Amendamentul 356
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înainte de a accepta să participe la 
proces, victima primește informații 
complete și obiective cu privire la 
proceduri și la eventualele rezultatele ale 
acestora, precum și informații cu privire la 
procedurile de supraveghere a punerii în 
aplicare a oricărui acord;

(b) înainte de a accepta să participe la 
proces, victima primește informații 
complete cu privire la proceduri și la 
eventualele rezultatele ale acestora, precum 
și informații cu privire la procedurile de 
supraveghere a punerii în aplicare a 
oricărui acord;

Or. en

Amendamentul 357
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înainte de a accepta să participe la 
proces, victima primește informații 

(b) înainte de a accepta să participe la 
proces, victima primește informații 
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complete și obiective cu privire la 
proceduri și la eventualele rezultatele ale 
acestora, precum și informații cu privire la 
procedurile de supraveghere a punerii în 
aplicare a oricărui acord;

complete și obiective, într-o limbă pe care 
aceasta o înțelege, cu privire la proceduri 
și la eventualele rezultatele ale acestora, 
precum și informații cu privire la 
procedurile de supraveghere a punerii în 
aplicare a oricărui acord;

Or. en

Amendamentul 358
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana suspectată sau acuzată sau 
autorul infracțiunii trebuie să își fi asumat 
responsabilitatea faptei săvârșite;

(c) persoana suspectată sau acuzată sau 
autorul infracțiunii trebuie să își fi asumat 
responsabilitatea faptei săvârșite și trebuie 
să dorească să suporte prejudiciile, 
inclusiv plata pentru pagubele aduse și 
compensații pentru toate pierderile sau 
daunele comise;

Or. es

Amendamentul 359
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana suspectată sau acuzată sau
autorul infracțiunii trebuie să își fi asumat 
responsabilitatea faptei săvârșite;

(c) autorul infracțiunii trebuie să 
recunoască faptele care stau la baza 
cazului;

Or. en
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Amendamentul 360
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana suspectată sau acuzată sau
autorul infracțiunii trebuie să își fi asumat 
responsabilitatea faptei săvârșite;

(c) autorul infracțiunii trebuie să își fi 
asumat responsabilitatea faptei săvârșite;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) discuțiile din cadrul medierii sau al 
altor proceduri de justiție reparatorie care 
nu au loc în public sunt confidențiale și nu 
sunt divulgate ulterior, cu excepția cazului 
în care părțile își dau acordul în acest sens 
sau dacă acest lucru se prevede în legislația 
națională, având în vedere interesul public 
prevalent.

(e) discuțiile din cadrul medierii sau al 
altor proceduri de justiție reparatorie care 
nu au loc în public sunt confidențiale și nu 
sunt divulgate ulterior, cu excepția cazului 
în care persoana acuzată comite acte care 
sunt sub incidența unor sancțiuni penale 
sau de alt tip în timpul procesului sau 
părțile își dau acordul în acest sens sau 
dacă acest lucru se prevede în legislația 
națională, având în vedere interesul public 
prevalent.

Or. en

Amendamentul 362
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) discuțiile din cadrul medierii sau al 
altor proceduri de justiție reparatorie care 
nu au loc în public sunt confidențiale și nu 
sunt divulgate ulterior, cu excepția cazului 
în care părțile își dau acordul în acest sens 
sau dacă acest lucru se prevede în legislația 
națională, având în vedere interesul public 
prevalent.

(e) discuțiile din cadrul procedurilor de 
justiție reparatorie, care nu au loc în public 
sunt confidențiale și nu sunt divulgate 
ulterior, cu excepția cazului în care părțile 
își dau acordul în acest sens sau dacă acest 
lucru se prevede în legislația națională, 
având în vedere interesul public prevalent.

Or. en

Amendamentul 363
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) victimele trebui să beneficieze de 
îndrumare din partea unei persoane de 
sprijin pe tot parcursul procesului de 
justiție reparatorie și trebuie să aibă 
dreptul de a refuza întâlnirea cu persoana 
acuzată;

Or. es

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) victimele trebuie să aibă dreptul de a 
beneficia de o persoană de sprijin în toate 
procesele de justiție reparatorie.

Or. en
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Amendamentul 365
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează trimiterea 
cauzelor către serviciile de mediere sau 
către alte servicii de justiție reparatorie, 
inclusiv prin stabilirea de protocoale cu 
privire la condițiile de trimitere.

(2) Statele membre promovează și
facilitează accesul victimelor la serviciile 
de justiție reparatorie, inclusiv prin 
stabilirea unor orientări cu privire la 
condițiile de trimitere.

Or. en

Amendamentul 366
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează trimiterea 
cauzelor către serviciile de mediere sau 
către alte servicii de justiție reparatorie, 
inclusiv prin stabilirea de protocoale cu 
privire la condițiile de trimitere.

(2) Statele membre promovează și
facilitează accesul victimelor la serviciile 
de justiție reparatorie, inclusiv prin 
stabilirea de protocoale cu privire la 
condițiile de trimitere.

Or. en

Amendamentul 367
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează trimiterea 
cauzelor către serviciile de mediere sau 

(2) Statele membre promovează și
facilitează  accesul victimelor la serviciile 
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către alte servicii de justiție reparatorie, 
inclusiv prin stabilirea de protocoale cu 
privire la condițiile de trimitere.

de justiție reparatorie, inclusiv prin 
stabilirea unor orientări cu privire la 
condițiile de trimitere.

Or. en

Amendamentul 368
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că personalul 
pentru astfel de servicii are nivelul de 
pregătire necesar și acreditat în mod 
corespunzător, îndeosebi personalul din 
ONG-uri sau organizații diferite de 
autoritățile publice.

Or. es

Amendamentul 369
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care aceste servicii sunt 
furnizate de organizații diferite de 
autoritățile publice, statele membre depun 
eforturi speciale să se asigure că sunt 
alocate fonduri pentru acestea într-un 
mod transparent, corect și independent și 
le solicită rapoarte financiare anuale. 

Or. es
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Amendamentul 370
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
victimele au dreptul la revizuirea oricărei 
hotărâri referitoare la soluționarea 
extrajudiciară a cauzelor.  
Statele membre se asigură că victimele 
dispun de suficiente informații pentru a 
decide dacă doresc sau nu să solicite 
revizuirea oricărei hotărâri referitoare la 
soluționarea extrajudiciară a cauzelor .

Or. es

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsurile de justiție reparatorie nu 
trebuie aplicate în cazurile unor violări 
grave sau repetate ale integrității fizice, 
sexuale sau psihologice ale victimei.

Or. en

Amendamentul 372
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele au Statele membre se asigură că victimele au 
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acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale.

dreptul la asistență juridică, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de 
legislația națională, atunci când au calitatea 
de parte în procedurile penale.

Or. en

Amendamentul 373
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale.

Statele membre se asigură că toate 
victimele au acces la asistență juridică, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de 
legislația națională, atunci când au calitatea 
de parte în procedurile penale.

Or. en

Amendamentul 374
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de 
parte în procedurile penale.

Statele membre se asigură că victimele 
unor infracțiuni grave, cum ar fi 
infracțiunile sexuale sau (tentative de) 
omucideri, beneficiază de asistență 
juridică, indiferent de veniturile sau 
activele acestora.

Or. de

Justificare

Victimele unor infracțiuni grave nu ar trebui să folosească propriile fonduri, provenite din 
venituri sau active, și trebuie să suporte costurile legale pentru a-și exercita drepturile.
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Amendamentul 375
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale.

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale. Copiii au dreptul la 
propriul consilier juridic și la propria 
reprezentare, în numele lor, în 
procedurile unde există, sau ar putea 
exista, un conflict de interese între copil și 
părinți sau alte părți implicate.

Or. en

Amendamentul 376
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale.

Statele membre se asigură că victimele 
inocente au acces la asistență juridică, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de 
legislația națională, atunci când au calitatea 
de parte în procedurile penale.

Or. it

Amendamentul 377
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, în conformitate 
cu procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale.

Statele membre se asigură că victimele au 
acces la asistență juridică, inclusiv acces la 
un avocat pe întreg parcursul 
procedurilor, în conformitate cu 
procedurile prevăzute de legislația 
națională, atunci când au calitatea de parte 
în procedurile penale.

Or. en

Amendamentul 378
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedurile prevăzute 
de legislația națională, statele membre le 
oferă victimelor care participă la 
procedurile penale posibilitatea de a li se 
rambursa cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor la aceste proceduri, inclusiv 
ca urmare a participării lor la proces.

În conformitate cu procedurile prevăzute 
de legislația națională, statele membre le 
oferă victimelor care participă la 
procedurile penale posibilitatea de a li se 
rambursa cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor la aceste proceduri, inclusiv 
ca urmare a participării lor la proces.
Înaintea procedurilor, victimele sunt 
informate, în special cele din alte state 
membre, cu privire la condițiile și 
termenul de rambursare, precum și la 
documentele justificative în vederea 
acceptării cererii de rambursare, și se 
asigură că prezentarea acestor documente 
este inclusă în procedură, astfel încât să 
diminueze povara administrativă a 
victimelor;

Or. es

Amendamentul 379
Sonia Alfano
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Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedurile prevăzute 
de legislația națională, statele membre le 
oferă victimelor care participă la 
procedurile penale posibilitatea de a li se 
rambursa cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor la aceste proceduri, inclusiv 
ca urmare a participării lor la proces.

În conformitate cu procedurile prevăzute 
de legislația națională, statele membre le 
oferă victimelor inocente care participă la 
procedurile penale posibilitatea de a li se 
rambursa cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor la aceste proceduri, inclusiv 
ca urmare a participării lor la proces.

Or. it

Amendamentul 380
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedurile prevăzute 
de legislația națională, statele membre le 
oferă victimelor care participă la 
procedurile penale posibilitatea de a li se 
rambursa cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor la aceste proceduri, inclusiv 
ca urmare a participării lor la proces.

În conformitate cu procedurile prevăzute 
de legislația națională, statele membre pot 
să le ofere victimelor care participă la 
procedurile penale posibilitatea de a li se 
rambursa cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor la aceste proceduri, posibil 
inclusiv ca urmare a participării lor la 
proces.

Or. nl

Amendamentul 381
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că bunurile 
recuperabile care aparțin victimelor și care 

Statele membre se asigură că bunurile 
recuperabile care aparțin victimelor și care 
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sunt sechestrate pe durata procedurii penale 
li se restituie acestora fără întârziere, cu 
excepția cazului în care ele sunt necesare 
pentru procedurile penale.

sunt sechestrate pe durata procedurii penale 
li se restituie victimelor fără întârziere, cu 
excepția cazului în care ele sunt necesare 
pentru procedurile penale sau dacă 
proprietatea este disputată.

Or. en

Amendamentul 382
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că bunurile 
recuperabile care aparțin victimelor și care 
sunt sechestrate pe durata procedurii penale 
li se restituie acestora fără întârziere, cu 
excepția cazului în care ele sunt necesare 
pentru procedurile penale.

Statele membre se asigură că bunurile care 
aparțin victimelor și care sunt sechestrate 
pe durata procedurii penale li se restituie 
acestora fără întârziere, cu excepția cazului 
în care ele sunt necesare pentru procedurile 
penale.

Or. it

Amendamentul 383
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că bunurile 
recuperabile care aparțin victimelor și care 
sunt sechestrate pe durata procedurii penale 
li se restituie acestora fără întârziere, cu 
excepția cazului în care ele sunt necesare 
pentru procedurile penale.

Statele membre se pot asigura că bunurile 
recuperabile care aparțin victimelor și care 
sunt sechestrate pe durata procedurii penale 
se restituie fără întârziere, cu excepția 
cazului în care ele sunt necesare pentru 
procedurile penale.

Or. nl
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Amendamentul 384
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 a
Decăderea din drepturi ca urmare a unei 
condamnări
Pentru a preveni riscul unor infracțiuni 
repetate, statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că o 
persoană fizică condamnată în urma unor 
infracțiuni, care au avut ca urmare 
protecția victimelor, este decăzută, 
temporar sau permanent, cel puțin din 
dreptul de a exercita o profesie care 
implică contactul direct cu victimele, în 
special dacă acestea sunt copii.

Or. it

Amendamentul 385
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cursul 
procedurilor penale, victimele au dreptul 
de a obține o decizie privind despăgubirile 
din partea autorului infracțiunii, într-un 
termen rezonabil.

(1) nu privește versiunea în limba 
română.

Or. en

Amendamentul 386
Iratxe García Pérez
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care legislația națională prevede acordarea 
de restituiri sau de despăgubiri într-un alt 
mod.

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care legislația națională prevede acordarea 
de restituiri sau de despăgubiri într-un alt 
mod. Cu toate acestea, victimele nu vor fi 
îndrumate către instanțele civile pentru a 
solicita daune sau compensații deoarece 
acest lucru ar putea avea ca rezultat 
retraumatizarea, stres și o serie de alte 
neplăceri. 

Or. es

Amendamentul 387
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care legislația națională prevede acordarea 
de restituiri sau de despăgubiri într-un alt 
mod.

Primul paragraf nu se aplică în cazul în 
care legislația națională prevede acordarea 
de restituiri sau de despăgubiri într-un alt 
mod. Cu toate acestea, victimele nu vor fi 
îndrumate către instanțele civile pentru a 
solicita daune sau compensații deoarece 
acest lucru va avea ca rezultat 
retraumatizarea, stres și o serie de alte 
neplăceri. 

Or. en

Justificare

De cele mai multe ori, victimele care sunt îndrumate către instanțele civile pentru acțiuni 
pentru daune și compensații renunță; nu mai suportă să treacă prin proceduri judiciare 
suplimentare în care să se confrunte din nou cu agresorul.
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Amendamentul 388
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a-i încuraja pe autorii de 
infracțiuni să despăgubească în mod 
corespunzător victimele.

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a-i obliga pe autorii de 
infracțiuni să despăgubească în mod 
corespunzător victimele.

Or. es

Amendamentul 389
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a-i încuraja pe autorii de 
infracțiuni să despăgubească în mod 
corespunzător victimele.

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a-i obliga pe autorii de 
infracțiuni să despăgubească în mod 
corespunzător victimele.

Or. en

Amendamentul 390
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a-i încuraja pe autorii de 
infracțiuni să despăgubească în mod 
corespunzător victimele.

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a-i încuraja pe autorii de 
infracțiuni să despăgubească în mod 
corespunzător victimele și permit accesul 
la astfel de despăgubiri, după cum ar 
putea fi prevăzut în dreptul procedural 
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sau material (negociere judiciară, 
circumstanțe atenuate, relaxarea 
condițiilor de detenție) numai în cazurile 
în care autorul infracțiunii care are 
posibilitatea să o facă, a compensat 
integral prejudiciul adus victimei și 
membrilor familiei acesteia;

Or. it

Amendamentul 391
Janusz Wojciechowski

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele se asigură că nu se aplică 
cheltuieli judiciare pentru solicitările de 
despăgubiri depuse de victime. 

Or. pl

Amendamentul 392
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Punerea sub sechestru și confiscarea
Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a-și a le conferi autoritățile 
competente capacitatea să sechestreze și 
să confiște mijloacele folosite pentru 
comiterea infracțiunilor, precum și cele 
rezultate din acestea, care au condus la 
protecția victimelor;

Or. it
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Amendamentul 393
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente sunt în măsură 
să adopte măsurile adecvate pentru a 
atenua dificultățile care apar atunci când 
victima își are reședința în alt stat decât cel 
în care a fost săvârșită infracțiunea, în 
special în ceea ce privește desfășurarea 
procedurilor. În acest scop, autorităților 
statului membru în care a avut loc 
infracțiunea le revine sarcina:

(1) Statele membre se pot asigura că 
autoritățile lor competente sunt în măsură 
să adopte măsurile adecvate pentru a 
atenua dificultățile care apar atunci când 
victima își are reședința în alt stat decât cel 
în care a fost săvârșită infracțiunea, în 
special în ceea ce privește desfășurarea 
procedurilor. În acest scop, autorităților 
statului membru în care a avut loc 
infracțiunea le poate reveni sarcina:

Or. nl

Amendamentul 394
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

de a lua o declarație victimei imediat după 
depunerea plângerii privind săvârșirea 
infracțiunii pe lângă autoritatea de resort;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. nl

Amendamentul 395
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

de a recurge cât mai mult posibil la 
dispozițiile privind videoconferințele și 
teleconferințele prevăzute în Convenția 
privind asistența reciprocă în materie 
penală între statele membre ale Uniunii 
Europene din 29 mai 2000 în scopul 
audierii victimelor care își au reședința în 
străinătate.

de a recurge la dispozițiile privind 
videoconferințele și teleconferințele 
prevăzute în Convenția privind asistența 
reciprocă în materie penală între statele 
membre ale Uniunii Europene din 29 mai 
2000 în scopul audierii victimelor care își 
au reședința în străinătate.

Or. nl

Amendamentul 396
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimele 
infracțiunilor săvârșite într-un alt stat 
membru decât cel în care acestea își au 
reședința pot depune o plângere pe lângă 
autoritățile competente din statul membru 
de reședință dacă nu au posibilitatea de a 
face acest lucru în statul membru în care a 
fost săvârșită infracțiunea sau în cazul 
săvârșirii unei infracțiuni grave stabilite 
prin legislația națională, dacă nu doresc să 
facă acest lucru.

(2) Statele membre se pot asigura că 
victimele infracțiunilor săvârșite într-un alt 
stat membru decât cel în care acestea își au 
reședința pot depune o plângere pe lângă 
autoritățile competente din statul membru 
de reședință dacă nu au posibilitatea de a 
face acest lucru în statul membru în care a 
fost săvârșită infracțiunea sau în cazul 
săvârșirii unei infracțiuni grave stabilite 
prin legislația națională, dacă nu doresc să 
facă acest lucru.

Or. nl

Amendamentul 397
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Victimele , martorii și persoanele 
fizice supuse amenințărilor continui (din 
partea grupurilor teroriste, a 
organizațiilor criminale, a familiilor 
mafiote sau a grupurilor infracționale, 
indiferent de modul lor de organizare) au 
dreptul, indiferent de statul în care se 
hotărăsc să trăiască, la un sistem de 
protecție proporțional cu gradul de risc la 
care sunt expuși în țara în care au decis 
să trăiască, permițându-le astfel să-și 
normalizeze viața socială și publică; 

Or. it

Amendamentul 398
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de identificare a oricăror riscuri 
de răzbunare, intimidare sau victimizare 
ulterioară repetată, precum și măsuri de 
protecție a siguranței și demnității 
victimelor împotriva oricăror riscuri 
posibile de răzbunare, intimidare sau 
victimizare ulterioară repetată, cum ar fi 
acțiunile în încetare intermediare sau 
ordinele de protecție și de restricție, in 
momentul contactării primei autorități 
competente, în timpul și după încheierea 
procedurilor penale și a altor proceduri 
legale conexe, cum ar fi ordinele 
provizorii de restricție, de înstrăinare sau 
ordinele de protecție, din  momentul 
contactării primei autorități competente, 
în timpul și după încheierea procedurilor 
penale și a altor proceduri legale conexe.
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Or. es

Amendamentul 399
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de identificare a oricăror riscuri 
posibile de răzbunare, intimidare sau 
victimizare ulterioară repetată, pentru a 
proteja siguranța și demnitatea victimelor 
și a membrilor familiilor acestora 
împotriva răzbunării, intimidării sau 
victimizării ulterioare repetate, cum ar fi 
acțiunile în încetare intermediare sau 
ordinele de protecție și de restricție, in 
momentul contactării primei autorități 
competente, în timpul și după încheierea 
procedurilor penale și a altor proceduri 
legale conexe.

Or. en

Amendamentul 400
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate, 
înaintea, în timpul și pe perioada 
necesară după încheierea procedurilor 
penale;
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Or. it

Amendamentul 401
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate. La 
cererea victimelor, aceste măsuri cuprind 
și nedezvăluirea caracteristicilor 
personale luate în considerație în 
evaluarea individuală prevăzută la 
articolul 18.

Or. en

Amendamentul 402
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței și 
demnității victimelor și a membrilor 
familiilor acestora împotriva răzbunării, 
intimidării sau victimizării ulterioare 
repetate, din momentul contactării primei 
autorități competente, în timpul și după 
încheierea procedurilor penale. La 
cererea victimelor, aceste măsuri cuprind 
și nedezvăluirea caracteristicilor 
personale luate în considerație în 
evaluarea individuală prevăzută la 
articolul 18.
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Or. en

Amendamentul403
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre garantează adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

(1) Statele membre pot asigura adoptarea 
de măsuri de protecție a siguranței 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora împotriva răzbunării, intimidării 
sau victimizării ulterioare repetate.

Or. nl

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

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime în clădirile în care 
se desfășoară procedurile penale, precum 
și măsuri de garantare a minimizării 
riscului de daune psihologice sau 
emoționale la adresa victimelor pe durata 
audierilor sau în momentul depunerii 
mărturiei și de garantare a siguranței și 
demnității acestora.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, cum ar fi ordine de 
urgență privind interdicția, ordine de 
protecție și de restricție, din momentul 
denunțării, pe perioada procedurilor 
penale și după încheierea acestora, sau a 
altor proceduri legale, precum și măsuri de 
garantare a minimizării riscului de daune 
psihologice sau emoționale la adresa 
victimelor pe durata audierilor sau în 
momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora.

Or. en
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Amendamentul 405
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime în clădirile în care 
se desfășoară procedurile penale, precum 
și măsuri de garantare a minimizării 
riscului de daune psihologice sau 
emoționale la adresa victimelor pe durata 
audierilor sau în momentul depunerii 
mărturiei și de garantare a siguranței și 
demnității acestora.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime și membrii familiilor 
lor, din momentul denunțării, pe perioada 
procedurilor penale și după încheierea 
acestora, sau a altor proceduri legale 
legate de infracțiune, de exemplu 
acțiunile în încetare intermediare sau 
ordinele de protecție și de restricție. Astfel 
de acțiuni sau de ordine sunt foarte 
importante mai ales pentru femeile 
victime ale violenței partenerului și 
victime ale violenței domestice, în cazul în 
care victima și persoana acuzată locuiesc 
împreună.  Măsurile includ și măsuri de 
garantare a minimizării riscului de daune 
psihologice sau emoționale la adresa 
victimelor pe durata audierilor sau în 
momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității acestora

Or. en

Amendamentul 406
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
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protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime în clădirile în care se 
desfășoară procedurile penale, precum și 
măsuri de garantare a minimizării riscului 
de daune psihologice sau emoționale la 
adresa victimelor pe durata audierilor sau
în momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora.

protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime în clădirile în care se 
desfășoară procedurile penale, precum și 
măsuri de garantare a minimizării riscului 
de daune psihologice sau emoționale la 
adresa victimelor pe durata audierilor sau 
în momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora. Trebui acordată atenție specială 
protejării victimelor de „violența 
persecutării” (intimidarea organizată).

Or. es

Amendamentul 407
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1)
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 
familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime în clădirile în care se 
desfășoară procedurile penale, precum și 
măsuri de garantare a minimizării riscului 
de daune psihologice sau emoționale la 
adresa victimelor pe durata audierilor sau 
în momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) pot 
include proceduri privind protecția fizică a 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora, măsuri de garantare a evitării 
contactului dintre autorii infracțiunii și 
victime în clădirile în care se desfășoară 
procedurile penale, precum și măsuri de 
garantare a minimizării riscului de daune 
psihologice sau emoționale la adresa 
victimelor pe durata audierilor sau în 
momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora.

Or. nl

Amendamentul 408
Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificarea victimelor vulnerabile Identificarea victimelor vulnerabile
(Amendament lingvistic ce privește doar 
versiunea în limba bulgară a textului)

Or. bg

Amendamentul 409
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate drept vulnerabile, din cauza 
caracteristicilor lor personale:

eliminat

a) copiii;
b) persoanele cu handicap.

Or. lt

Amendamentul 410
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate drept vulnerabile, din cauza 
caracteristicilor lor personale:

(1) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate printre altele ca având nevoi 
specifice din cauza caracteristicilor lor 
personale:

Or. en
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Amendamentul 411
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate drept vulnerabile, din cauza 
caracteristicilor lor personale:

(1) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime (lista nu 
este exhaustivă) sunt considerate drept 
vulnerabile, din cauza caracteristicilor lor 
personale:

Or. en

Amendamentul 412
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele cu handicap. eliminat

Or. en

Amendamentul 413
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) persoanele care solicită azil și 
refugiații;

Or. fr
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Amendamentul 414
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) persoanele în vârstă;

Or. fr

Amendamentul 415
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) minori neacompaniați;

Or. fr

Amendamentul 416
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate a fi vulnerabile din cauza 
naturii sau tipului infracțiunii ale cărei 
victime au fost:

eliminat

a) victimele violenței sexuale;
b) victimele traficului de persoane.

Or. lt
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Amendamentul 417
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate a fi vulnerabile din cauza 
naturii sau tipului infracțiunii ale cărei 
victime au fost:

(2) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime (lista nu 
este exhaustivă) sunt considerate a fi 
vulnerabile din cauza naturii sau tipului 
infracțiunii ale cărei victime au fost:

Or. en

Amendamentul 418
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) victimele violenței sexuale; (a) victimele violenței sexuale și ale 
abuzului sexual al copiilor și al 
persoanelor care nu se pot apăra;

Or. de

Amendamentul 419
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) victime ale violenței de gen;

Or. en
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Amendamentul 420
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) victime ale violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 421
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) victimele violenței între membrii 
familiei;

Or. en

Amendamentul 422
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) victimele violențelor în cadrul 
relațiilor apropiate;

Or. en

Amendamentul 423
Angelika Werthmann



AM\893900RO.doc 47/104 PE483.724v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) victimele terorismului;

Or. en

Amendamentul 424
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) victimele traficului de persoane. (b) victimele traficului de ființe umane și 
ale traficului de organe.

Or. hu

Amendamentul 425
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) victimele traficului de persoane. (b) victimele terorismului și ale traficului 
de ființe umane.

Or. de

Amendamentul 426
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) victime ale organizațiilor 
infracționale cum ar fi grupuri teroriste, 
mafii sau organizații de trafic de droguri;

Or. es

Amendamentul 427
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) victimele unor infracțiuni motivate de 
prejudecăți.

Or. en

Justificare

victime alese datorită unei caracteristici protejate, care au ca mobil discriminarea

Amendamentul 428
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) victimele torturii sau ale unor 
tratamente inumane sau degradante;

Or. fr

Amendamentul 429
Kinga Göncz
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) victimele unei infracțiuni comise din 
ură.

Or. en

Amendamentul 430
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) victimele unei tentative de omucidere 
și rudele ale victimelor ucise.

Or. de

Amendamentul 431
Janusz Wojciechowski

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate vulnerabile datorită 
circumstanțelor lor speciale:
(a) persoanele lipsite de libertate;
(b) persoanele care din alte motive sunt 
lipsite de oportunitate de a-și hotărî 
destinul.

Or. pl
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Amendamentul 432
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Celelalte victime la infracțiunilor 
care au suferit grave injurii fizice sau 
emoționale în urma infracțiunii și care nu 
sunt, și li se poate cere să fie capabile să-
și poarte singure de grijă.

Or. de

Amendamentul 433
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

(3) Statele membre se asigură că toate 
victimele beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

Or. de

Justificare

Identificarea unei vulnerabilități specifice a unei victime, în conformitate cu alineatele 3 și 4, 
nu trebuie să se transforme într-o procedură de evaluare stresantă pentru victimă. În locul 
unei „evaluări individuale” ar fi mai indicată folosirea unui termen precum „evaluarea 
cazurilor individuale” sau „investigarea cazurilor individuale”. În unele cazuri aceasta 
poate de asemenea, implica și folosirea unui expert, dar textul directivei ar trebui să prevadă 
flexibilitatea necesară.
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Amendamentul 434
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

(3) Statele membre se asigură că toate 
victimele beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

Or. en

Amendamentul 435
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici, a relațiilor cu suspectul sau 
a circumstanțelor, tipului sau naturii 
infracțiunii, la victimizări sau intimidări 
secundare sau repetate.

Or. en

Amendamentul 436
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili dacă sunt expuse, din 
cauza propriilor caracteristici sau a 
circumstanțelor, tipului sau naturii 
infracțiunii, la victimizări sau intimidări 
secundare sau repetate.

(3) Organismul competent la fiecare 
stadiu al procedurii decide asupra 
vulnerabilității victimei în fiecare caz.
Organismul competent hotărăște care 
dintre măsurile speciale, prevăzute la 
articolele 21 și 22, se aplică victimelor 
vulnerabile. Trebuie să se acorde o atenție 
specială demnității victimei vulnerabile și 
măsurilor speciale de care va benefica 
aceasta.

Or. de

Justificare

Orice evaluare înseamnă că victima a trebuit din nou să retrăiască suferințele și să facă față 
anxietății și stresului. Pătrunde adânc în  sfera privată a victimei și poate produce un stres 
suplimentar și sentimentul de victimizare. În consecință, aceste evaluări trebuie să constituie 
o excepție și trebuie făcute cu cât mai multă considerație pentru victimă.

Amendamentul 437
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

(3) Statele membre se asigură că toate 
victimele beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

Or. lt

Amendamentul 438
Auke Zijlstra
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

(3) Statele membre se pot asigura că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

Or. nl

Amendamentul 439
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre recunoască că 
bărbații pot fi victime ale violenței 
domestice la fel ca și femeile, consecințele 
fiind la fel de dăunătoare pentru ambele 
sexe.

Or. en

Amendamentul 440
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
victimele pot să își exercite drepturile în 
mod corespunzător în cazul unui abuz în 
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masă produs de o infracțiune penală.

Or. en

Amendamentul 441
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre sunt îndemnate să 
recunoască unitatea familială lărgită 
atunci când a avut loc o infracțiune 
violentă sau fizică, deoarece această 
infracțiune are un impact nu numai 
asupra victimei, ci, potențial, și asupra 
soțului/soției victimei, a părinților și 
copiilor.

Or. en

Amendamentul 442
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

(4) Statele membre se asigură că pentru 
toate victimele vulnerabile, identificate 
conform alineatelor (1), (2) și (3), se face o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

Or. de
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Amendamentul 443
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

(4) Statele membre se asigură că evaluările 
individuale menționate la alineatele (3) și 
(4) sunt efectuate în colaborare cu victima
la intervale regulate pe durata 
procedurilor penale pentru a ține cont de
orice modificări privind factorii de risc, 
caracteristicile sau circumstanțele 
personale, nevoile și dorințele victimelor. 
Evaluările individuale țin cont de
următorii factori:

(a) tipul și natura infracțiunii, factorul de 
risc pe care îl reprezintă inculpatul, 
impactul și consecințele asupra 
victimelor, trauma cauzată de infracțiune, 
riscul de răzbunare și de victimizare 
repetată;
(b) caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau inculpată sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
materie de infracțiuni;
(c) circumstanțele infracțiunii, cum ar fi 
faptul că o persoană este victimizată în 
străinătate;
(d) tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
dacă s-a recurs la exploatare sau la 
violență fizică sau sexuală;
(e) dorințele victimelor vulnerabile, 
inclusiv aceea de a nu beneficia de măsuri 
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specifice.

Or. en

Justificare

Este important că victima este inclusă aici, pentru a se evita situația în care victimele se simt 
și mai neputincioase și pentru a se garanta că măsurile sunt conforme drepturilor și nevoilor 
victimelor.

Amendamentul 444
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare de specialitate  individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

Or. es

Amendamentul 445
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
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conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.
(Amendament lingvistic ce privește doar 
versiunea în limba bulgară a textului)

Or. bg

Amendamentul 446
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale,
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

(4) Statele membre se asigură că victimele 
vulnerabile, identificate în conformitate cu 
procedurile naționale, beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, pentru 
a se stabili de care dintre măsurile speciale 
prevăzute la articolele 21 și 22 ar trebui să 
beneficieze. Această evaluare ia în 
considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

Or. lt

Amendamentul 447
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 

(4) Statele membre se pot asigura că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
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alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare 
poate lua în considerare dezideratele 
victimei vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

Or. nl

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

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
evaluările individuale menționate la 
alineatele (3) și (4) sunt efectuate în 
colaborare cu victima la intervale regulate 
pe durata procedurilor penale pentru a 
ține cont de orice modificări privind 
caracteristicile sau circumstanțele 
personale, nevoile și dorințele victimelor. 
Evaluările individuale țin cont de 
următorii factori:
(a) tipul și natura infracțiunii, factorul de 
risc pe care îl reprezintă inculpatul, 
trauma cauzată de infracțiune, riscul de 
răzbunare și de victimizare repetată;
(b) caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau inculpată sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
materie de infracțiuni;
(c) circumstanțele infracțiunii, cum ar fi 
faptul că o persoană este victimizată în 
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străinătate;
(d) tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
dacă s-a recurs la exploatare sau la 
violență fizică sau sexuală;
(e) dorințele victimei cu nevoi specifice, 
inclusiv aceea de a nu beneficia de măsuri 
specifice.

Or. en

Amendamentul 449
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
evaluările individuale menționate la 
alineatele (3) și (4) sunt efectuate la 
intervale regulate pe durata procedurilor 
penale pentru a ține cont de orice 
modificări privind caracteristicile sau 
circumstanțele personale, nevoile și 
dorințele victimelor. Evaluările 
individuale țin cont de următorii factori:
a) caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, dificultățile de comunicare, 
relația cu persoana suspectată sau 
învinuită sau dependența de aceasta, 
experiențele anterioare în materie de 
infracțiuni;
b) tipul și natura infracțiunii, faptul că 
motivele infracțiunii erau discriminatorii 
și legate de caracteristicile personale ale 
victimei, precum vârsta, genul, identitatea 
de gen, etnia, rasa, religia, orientarea 
sexuală, starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, dificultățile de comunicare, 
relația cu persoana suspectată sau 
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învinuită sau dependența de aceasta, 
experiențele anterioare în materie de 
infracțiuni;
c) circumstanțele infracțiunii, cum ar fi 
faptul că o persoană a fost victimizată în 
străinătate;
d) tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
cazul în care s-a recurs la exploatare sau
la violență fizică sau sexuală;
e) dorințele victimei cu nevoi specifice, 
inclusiv aceea de a nu beneficia de măsuri 
speciale.

Or. fr

Amendamentul 450
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
evaluările individuale menționate la 
alineatele (3) și (4) sunt efectuate la 
intervale regulate pe durata procedurilor 
penale pentru a ține cont de orice 
modificări privind caracteristicile sau 
circumstanțele personale, nevoile și 
dorințele victimelor. Evaluările 
individuale țin cont de următorii factori:
(a) caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau inculpată sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
materie de infracțiuni;
(b) tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
cele declanșate de ură sau faptul că  
aceasta a fost comisă din cauza unei 
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prejudecăți sau a unui motiv 
discriminatoriu și legate de 
caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, statutul juridic, dificultățile de
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau învinuită sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
materie de infracțiuni;
(c) circumstanțele infracțiunii, cum ar fi 
faptul că o persoană este victimizată în 
străinătate;
(d)tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
dacă s-a recurs la exploatare sau la 
violență fizică sau sexuală;
(e) dorințele victimelor cu nevoi specifice, 
inclusiv aceea de a nu beneficia de măsuri 
specifice.

Or. en

Amendamentul 451
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
evaluările individuale menționate la 
alineatele (3) și (4) sunt efectuate la 
intervale regulate pe durata procedurilor 
penale pentru a ține cont de orice 
modificări privind caracteristicile sau 
circumstanțele personale, nevoile și 
dorințele victimelor. Evaluările 
individuale țin cont de următorii factori:
- caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, exprimarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
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dizabilități, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau inculpată sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
materie de infracțiuni;
- tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
faptul că a fost comisă din cauza unei 
prejudecăți sau a unui motiv 
discriminatoriu legate de caracteristicile 
personale ale victimei, precum vârsta, 
genul, identitatea și exprimarea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau învinuită sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
materie de infracțiuni;
- circumstanțele infracțiunii, cum ar fi 
faptul că o persoană este victimizată în 
străinătate;
- tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
dacă s-a recurs la exploatare sau la 
violență fizică sau sexuală;
- dorințele victimei cu nevoi speciale, 
inclusiv aceea de a nu beneficia de măsuri 
speciale.

Or. en

Amendamentul 452
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Amploarea evaluării poate fi adaptată 
în funcție de gravitatea infracțiunii și de 
nivelul prejudiciului aparent suferit de 
victimă.

eliminat

Or. lt
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Amendamentul 453
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Amploarea evaluării poate fi adaptată 
în funcție de gravitatea infracțiunii și de 
nivelul prejudiciului aparent suferit de 
victimă.

(5) Amploarea evaluării poate fi adaptată 
în funcție de gravitatea infracțiunii și de 
nivelul prejudiciului aparent suferit de 
victimă, iar în cazul în care este necesar, 
poate fi consultat un specialist.

Or. de

Amendamentul 454
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că noile 
clădiri ale instanțelor judecătorești sunt 
accesibile de persoanele cu dizabilități, iar 
arhitectura acestora prevede săli de 
așteptare separate pentru victime.

Or. en

Amendamentul 455
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că acțiunile 
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specifice întreprinse în vederea acordării 
de asistență victimelor considerate 
vulnerabile sunt întreprinse în urma unei 
evaluări individuale a condițiilor specifice 
în cazul fiecărei victime din această 
categorie, ținându-se seama în mod 
corespunzător de opiniile, nevoile și 
temerile acesteia.

Or. it

Amendamentul 456
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Dreptul de acces la servicii specializate de 
sprijin pentru victimele violențelor de gen 
și ale violențelor în cadrul relațiilor 
apropiate
1. Statele membre se asigură că victimele 
violențelor de gen și ale violențelor în 
cadrul relațiilor apropiate și membrii 
familiilor acestora au acces, în 
conformitate cu nevoile și preferințele lor, 
în mod gratuit, la servicii specializate și 
confidențiale de sprijinire a victimelor, 
care:
(a) au la bază o înțelegere a violenței din 
perspectiva genului și sunt axate pe 
drepturile omului și pe siguranța victimei;
(b) au la bază o abordare integrată, care 
ține cont de relațiile dintre victime, 
făptași, copii și mediul social mai larg al 
acestora;
(c) au scopul de a evita victimizarea 
secundară;
(d) au scopul de a capacita și de a conferi 
independență economică victimelor 
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violenței;
(e) permit, atunci când este cazul, 
concentrarea în același loc a unei serii de 
servicii de protecție și sprijin;
(f) abordează nevoile specifice ale 
victimelor, inclusiv ale victimelor copii.
(g) sunt accesibile victimelor cu 
dizabilități;
2. Statele membre asigură punerea din 
timp la dispoziția victimelor violențelor de 
gen și ale violențelor în cadrul relațiilor 
apropiate a asistenței financiare și interzic 
orice formă de discriminare împotriva 
supraviețuitorilor acestui tip de violență, 
inclusiv ocuparea unui loc de muncă, 
statutul privind proprietatea și locuința și 
prestațiile de securitate socială.

Or. en

Amendamentul 457
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la evitarea contactului dintre 
victimă și autorul infracțiunii

Dreptul la evitarea contactului dintre 
victimă și persoana presupusă

Or. en

Amendamentul 458
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc progresiv Statele membre stabilesc condițiile 
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condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoanele acuzate sau suspectate în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale.

necesare pentru a se permite evitarea 
contactului dintre victime și familiile 
acestora și persoanele acuzate sau 
suspectate sau infractorii în orice loc în 
care victimele pot intra personal în contact 
cu autoritățile competente datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale și unde sunt furnizate servicii de 
justiție reparatorie, cu excepția cazului în 
care victimele solicită aceasta în mod 
expres.

Or. es

Amendamentul 459
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc progresiv 
condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoanele acuzate sau suspectate în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale.

Statele membre stabilesc condițiile 
necesare pentru a se permite evitarea 
contactului dintre victime și persoanele 
acuzate sau suspectate în orice loc în care 
victimele pot intra personal în contact cu 
autoritățile publice datorită statutului lor de 
victime și în special incintele în care se 
desfășoară procedurile penale.

Or. it

Amendamentul 460
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc progresiv Statele membre stabilesc progresiv 
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condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoanele acuzate sau suspectate în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale.

condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și
persoanele acuzate sau suspectate, în cazul 
în care victima solicită aceasta, în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile
penale, în special în clădirile tribunalelor 
și în secțiile de poliție.

Or. en

Amendamentul 461
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc progresiv 
condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoanele acuzate sau suspectate în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale.

Statele membre stabilesc progresiv 
condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoana presupusă, persoanele acuzate 
sau suspectate în orice loc în care victimele 
pot intra personal în contact cu autoritățile 
publice datorită statutului lor de victime și 
în special incintele în care se desfășoară 
procedurile penale. Acest drept nu va 
aduce atingere drepturilor persoanei 
presupuse.

Or. en

Amendamentul 462
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc progresiv Statele membre pot stabili condițiile 
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condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoanele acuzate sau suspectate în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale.

necesare pentru a se permite evitarea 
contactului dintre victime și persoanele 
acuzate sau suspectate în orice loc în care 
victimele pot intra personal în contact cu 
autoritățile publice datorită statutului lor de 
victime și în special incintele în care se 
desfășoară procedurile penale.

Or. nl

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

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri de violență de gen, statele 
membre respectă dreptul victimelor de a 
nu fi audiate de făptaș în instanță.

Or. en

Amendamentul 464
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 20 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că: Statele membre pot prevedea că:

Or. nl

Amendamentul 465
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) victimele pot fi însoțite, după caz, de 
reprezentantul lor legal sau de o persoană 
aleasă de acestea, cu excepția cazului în 
care s-a luat o decizie contrară motivată în 
legătură cu persoana respectivă.

(c) victimele pot fi însoțite de 
reprezentantul lor legal sau, în cazul în 
care cunoaște una, de o persoană aleasă de 
acestea, cu excepția cazului în care s-a luat 
o decizie contrară motivată în legătură cu 
persoana respectivă.

Or. en

Amendamentul 466
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) victimele pot fi însoțite, după caz, de 
reprezentantul lor legal sau de o persoană 
aleasă de acestea, cu excepția cazului în 
care s-a luat o decizie contrară motivată în 
legătură cu persoana respectivă.

(c) victimele pot fi însoțite de 
reprezentantul lor legal sau, după caz, de o 
persoană aleasă de acestea, cu excepția 
cazului în care s-a luat o decizie contrară 
motivată în legătură cu persoana 
respectivă. În cazul în care victimele sunt 
interogate în calitate de martori la 
presupusa infracțiune, acestora nu li se va 
refuza prezența reprezentantului lor legal.

Or. en

Amendamentul 467
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) victimele pot fi însoțite, după caz, de 
reprezentantul lor legal sau de o persoană 
aleasă de acestea, cu excepția cazului în 
care s-a luat o decizie contrară motivată în 

(c) victimele pot fi însoțite, după caz, de 
reprezentantul lor legal, de interpretul 
limbajului semnelor pe care îl utilizează  
sau de o persoană aleasă de acestea, cu 
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legătură cu persoana respectivă. excepția cazului în care s-a luat o decizie 
contrară motivată în legătură cu persoana 
respectivă.

Or. hu

Amendamentul 468
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sala de interogatorii permite victimei 
să se simtă în largul său. Se acordă o 
atenție specială victimelor minore, care ar 
trebui să fie primiți în săli adaptate la 
nevoile minorilor și care nu sunt 
amenințătoare;

Or. en

Amendamentul 469
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În cazul în care un act de violență 
este anunțat cu întârziere de teama 
răzbunării, datorită umilinței sau 
stigmatizării, întârzierea nu dă naștere 
niciunei concluzii nefavorabile cu privire 
la victimă, cu excepția cazului în care o 
astfel de întârziere constituie în sine o 
infracțiune.

Or. it
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Amendamentul 470
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) examinările medicale, în special ale 
victimelor cu nevoi speciale și ale 
minorilor, ar trebui efectuate numai în 
cazul în care este absolut necesar.

Or. en

Amendamentul 471
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
vulnerabile menționate la articolul 18 
beneficiază de măsurile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), în conformitate cu 
evaluarea individuală prevăzută la articolul 
18 alineatul (4) și cu normele puterii 
discreționare a instanțelor penale.

(1) Statele membre se pot asigura că 
victimele vulnerabile menționate la 
articolul 18 beneficiază de măsurile 
prevăzute la alineatele (2) și (3), în 
conformitate cu evaluarea individuală 
prevăzută la articolul 18 alineatul (4) și cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale.

Or. nl

Amendamentul 472
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Victimelor vulnerabile li se vor pune la 
dispoziție următoarele măsuri pe parcursul 

(2) Victimelor vulnerabile li se pot pune la 
dispoziție următoarele măsuri pe parcursul 
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anchetei penale: anchetei penale:

Or. nl

Amendamentul 473
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) audierea victimei se desfășoară în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop;

(a) audierea victimei se desfășoară în 
incinte corespunzătoare concepute sau 
adaptate în acest scop;

Or. hu

Justificare

Incintele trebuie să fie corespunzătoare pentru persoanele cu deficiențe de auz (surde), ceea 
ce înseamnă că acestea trebuie, printre altele, să ofere condițiile necesare pentru asigurarea 
unei comunicații corespunzătoare.

Amendamentul 474
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) audierea victimei se desfășoară în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop;

(a) audierea victimei se desfășoară în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop și în incinte personalizate în mod 
specific nevoilor fiecărei victime;

Or. en

Amendamentul 475
Ádám Kósa
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Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) toate audierile victimei sunt realizate de 
aceleași persoane, cu excepția cazului în 
care acest lucru este contrar bunei 
administrări a justiției;

(c) toate audierile victimei sunt realizate de 
aceleași persoane, iar în cazul unor 
victime care utilizează limbajul semnelor, 
cu ajutorul aceluiași interpret al 
limbajului semnelor, dacă solicită 
aceasta, cu excepția cazului în care acest 
lucru este contrar bunei administrări a 
justiției

Or. hu

Justificare

Una din cerințele menite să ajute persoanele cu deficiențe de auz care utilizează limbajul 
semnelor să se simtă în siguranță și să asigure participarea nestânjenită la proces este ca 
interpretul să nu se schimbe, în cazul în care persoana în cauză preferă ca acest lucru să  fie 
evitat.

Amendamentul 476
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) femeile care au căzut victimă 
violenței de gen au dreptul la o audiere cu 
un funcționar de sex feminin care 
dispune de o pregătire corespunzătoare în 
acest domeniu;

Or. es

Amendamentul 477
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de același sex.

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de sexul sau identitatea de gen 
aleasă de victimă.

Or. es

Amendamentul 478
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de același sex.

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de același sex, cu excepția 
cazului în care victima are o altă 
preferință.

Or. en

Amendamentul 479
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de același sex.

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de același sex, cu excepția 
cazului în care victima solicită altceva.

Or. it
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Amendamentul 480
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 21 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se iau măsuri pentru a se asigura că 
persoanele care conduc ancheta sunt 
sensibile la aceste grupuri de victime 
vulnerabile.

Or. es

Amendamentul 481
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Victimele vulnerabile beneficiază de 
următoarele măsuri pe parcursul 
procedurilor penale:

(3) Victimele vulnerabile pot beneficia de 
următoarele măsuri pe parcursul 
procedurilor penale:

Or. nl

Amendamentul 482
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri prin care să se permită 
derularea audierii fără prezența presei;

Or. en
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Amendamentul 483
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) măsuri prin care se asigură că 
protecția confidențialității este obligatorie 
pentru victimele minore, în special prin 
restricționarea divulgării de informații 
care ar putea duce la identificarea 
victimei respective.

Or. en

Amendamentul 484
Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 22 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 21, 
statele membre se asigură că atunci când 
victima este minoră:

În aplicarea prezentei directive, interesul 
superior al minorului constituie 
preocuparea primordială și, pe lângă 
măsurile prevăzute la articolul 21, statele
membre se asigură că atunci când victima 
este minoră

Or. en

Amendamentul 485
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 22 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 21, 
statele membre se asigură că atunci când 

Pe lângă măsurile prevăzute la articolul 21, 
statele membre se pot asigura că atunci 
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victima este minoră: când victima este minoră:

Or. nl

Amendamentul 486
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 22 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în anchetele penale, toate audierile 
victimei pot fi înregistrate pe suport video
și că aceste înregistrări video pot fi 
utilizate, în conformitate cu legislația 
națională, în procedurile penale;

(a) în anchetele penale, toate audierile 
victimei pot fi înregistrate utilizând 
echipamente  audiovizuale iar aceste 
înregistrări ale audierilor pot fi utilizate, în 
conformitate cu legislația națională, ca 
probe în procedurile penale, dar nu pot fi 
copiate de către pârât sau de 
reprezentantul său;

Or. es

Amendamentul 487
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că acțiunile specifice 
întreprinse în vederea acordării de 
asistență și de sprijin victimelor minore  
pentru a beneficia de drepturile prevăzute 
în prezenta directivă sunt întreprinse în 
urma unei evaluări individuale a 
condițiilor specifice care survin în cazul 
fiecărei victimă minoră, ținându-se seama 
în mod corespunzător de opiniile, nevoile 
și temerile minorului.

Or. it
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Amendamentul 488
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere drepturilor 
apărării, în anchetele penale, statele 
membre iau măsuri pentru a se asigura 
că:
a) audierile victimei minore au loc fără 
întârzieri nejustificate, după ce 
autoritățile competente au fost sesizate cu 
privire la faptele respective;
b) audierile victimei minore se desfășoară, 
atunci când este necesar, în spații special 
amenajate sau adaptate în acest scop;
c) audierile victimei minore sunt efectuate
de către sau cu ajutorul unor specialiști 
care au beneficiat de o formare de 
specialitate în acest scop;
d) în măsura posibilului și dacă este 
cazul, toate audierile victimei minore sunt 
efectuate de aceleași persoane;
e) numărul audierilor este cât mai redus 
posibil, iar audierile au loc numai atunci 
când sunt strict necesare pentru derularea 
anchetelor și procedurilor penale;
f) victima minoră poate fi însoțită de 
reprezentantul său legal sau, după caz, de 
un adult desemnat de minor, cu excepția 
cazului în care s-a adoptat o decizie 
contrară motivată cu privire la persoana 
respectivă.

Or. fr

Amendamentul 489
Nathalie Griesbeck
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură, în funcție 
de rolul victimelor în sistemul judiciar 
respectiv, că victimele minore au acces 
fără întârziere la consiliere juridică 
gratuită și la reprezentare juridică 
gratuită, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri, cu excepția cazului în care 
acestea dispun de resurse financiare 
suficiente.

Or. fr

Amendamentul 490
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că în timpul procedurilor 
penale, judecătorul poate dispune că: 
a) audierea se desfășoară fără prezența 
publicului;
b) victima minoră poate fi audiată în 
instanță fără a fi prezentă, în special prin 
folosirea tehnologiilor de comunicații 
adecvate.

Or. fr

Amendamentul 491
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre iau măsurile 
necesare, dacă acestea sunt necesare în 
interesul victimelor minore și ținând 
seama de alte interese fundamentale, în 
vederea protejării vieții private, a 
identității și a imaginii acestora și pentru 
a împiedica difuzarea publică a oricăror 
informații care ar putea duce la 
identificarea acestora.

Or. fr

Amendamentul 492
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare pot adopta, în cursul 
procedurilor judiciare, măsurile adecvate 
pentru a proteja viața privată și imaginile 
fotografice aparținând victimelor și 
membrilor familiilor lor.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare pot adopta, în cursul 
procedurilor judiciare, măsurile adecvate 
pentru a proteja viața privată, datele 
personale și imaginile fotografice 
aparținând victimelor și membrilor 
familiilor lor.

Or. fr

Amendamentul 493
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile judiciare pot adopta, în cursul
procedurilor judiciare, măsurile adecvate 

(1) Statele membre se pot asigura că 
autoritățile judiciare pot adopta, în cursul 
procedurilor judiciare, măsurile adecvate 
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pentru a proteja viața privată și imaginile 
fotografice aparținând victimelor și 
membrilor familiilor lor.

pentru a proteja viața privată și imaginile 
fotografice aparținând victimelor și 
membrilor familiilor lor.

Or. nl

Amendamentul 494
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
necesare, în interesul victimelor minore, 
în special dacă acestea sunt considerate 
vulnerabile și țin seama de alte interese 
fundamentale, în vederea protejării vieții 
private, a identității și a imaginii acestora, 
și pentru a împiedica diseminarea publică 
a oricăror informații care ar putea servi la 
identificarea acestora.

Or. it

Amendamentul 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre încurajează mijloacele 
de comunicare să adopte măsuri de 
autoreglementare în vederea protejării 
vieții private, a integrității personale și a 
datelor cu caracter personal ale victimei.

(2) Statele membre încurajează mijloacele 
de comunicare să adopte măsuri de 
autoreglementare în vederea protejării 
vieții private, a integrității personale și a 
datelor cu caracter personal ale victimei.
Aceste măsuri au caracter public, sunt 
divulgate înainte de implementare și sunt 
însoțite de o serie de sancțiuni și 
mecanisme transparent de monitorizare, 
de către autorități independente, a 
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respectării lor.  Rezultatele implementării 
acestor măsuri de autoreglementare sunt 
publicate în mod regulat.

Or. es

Amendamentul 496
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre încurajează mijloacele 
de comunicare să adopte măsuri de 
autoreglementare în vederea protejării 
vieții private, a integrității personale și a 
datelor cu caracter personal ale victimei.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

În versiunea în limba germană s-a utilizat termenul de presă în loc de mass-media și s-a 
considerat că toată mass-media ar trebui inclusă.

Amendamentul 497
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre încurajează mijloacele 
de comunicare să adopte măsuri de 
autoreglementare în vederea protejării 
vieții private, a integrității personale și a 
datelor cu caracter personal ale victimei.

(2) Statele membre pot încuraja mijloacele 
de comunicare să adopte măsuri de 
autoreglementare în vederea protejării 
vieții private, a integrității personale și a 
datelor cu caracter personal ale victimei.

Or. nl
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Amendamentul 498
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Prevenirea

1. Statele membre iau măsurile adecvate, 
utilizând internetul și alte mijloace, de 
exemplu sub forma unor campanii de 
informare și sensibilizare și a unor 
programe de cercetare, după caz în 
colaborare cu organizații recunoscute ale 
societății civile și alte părți interesate, în 
vederea sensibilizării și a promovării 
înțelegerii drepturilor stabilite în prezenta 
directivă.
2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru promovarea unor campanii de 
informare în sectorul educației și formării 
în vederea sensibilizării și a promovării 
înțelegerii drepturilor stabilite în prezenta 
directivă.

Or. it

Amendamentul 499
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Facilitarea raportării infracțiunilor

Statele membre adoptă măsuri, dacă este 
cazul în colaborare cu organizațiile 
pertinente ale societății civile și cu alte 
părți interesate, pentru a sprijini și 
încuraja victimele să raporteze
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infracțiunile.

Or. it

Amendamentul 500
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Prevenirea

Statele membre previn discursul și 
infracțiunea declanșate de ură prin 
intermediul unei legislații eficace și iau 
măsuri de sensibilizare cu privire la 
caracterul sensibil al acestora.

Or. en

Amendamentul 501
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea practicienilor Formarea practicienilor și a persoanelor 
care ajută victimele pe bază de voluntariat

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
personalul poliției, al parchetelor și al 
instanțelor beneficiază de cursuri de 
formare atât generale, cât și de 
specialitate, până la un nivel adecvat din 
punctul de vedere al contactului cu 
victimele, pentru ca să poată conștientiza 
nevoile victimelor și să le poată trata pe 
acestea într-un mod imparțial, respectuos și
profesionist.

(1) Personalul de specialitate care vine în 
contact cu victimele și are ocazia să 
participe la un proces care începe să 
repare prejudiciile cauzate victimelor și 
statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor, al instanțelor, 
avocații și toți ceilalți funcționari 
susceptibili de a intra în contact cu 
victimele, beneficiază de sprijinul necesar
și de cursuri de formare până la un nivel 
adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos, profesionist și care 
asigură capacitarea acestora și să 
contribuie la începerea reparării 
prejudiciilor și a recâștigării încrederii.

Or. en

Amendamentul 503
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor, al instanțelor, 
avocații și ceilalți funcționari susceptibili 
de a intra în contact cu victimele
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate și orientări, 
până la un nivel adecvat din punctul de 
vedere al contactului cu victimele, pentru a 
îi forma și ca să poată conștientiza nevoile 
victimelor și să le poată trata pe acestea 
într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist și care să le poată capacita.

Or. en



PE483.724v01-00 86/104 AM\893900RO.doc

RO

Amendamentul 504
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, în special când 
acestea sunt minore, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

Or. it

Amendamentul 505
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist și să se 
asigure că știu să le trimită către serviciile 
de sprijin, în mod preferabil prin 
intermediul unui ghișeu unic care acordă 
consiliere specifică victimelor și le ajută 
să facă față complexelor formalităților 
administrative.



AM\893900RO.doc 87/104 PE483.724v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 506
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, inclusiv formare 
în limbajul semnelor, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

Or. hu

Justificare

Clarificare care vizează garantarea protecției și a drepturilor victimelor, în acord cu 
Considerentul L și punctele 11 și 37 din Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 
2011 referitoare la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia 
europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul 507
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor, judecătorii, 
personalul instanțelor, avocații, serviciile 
de urgență, serviciile medicale și cele 
sociale, precum și orice alte persoane 
susceptibile de a intra în contact cu 
victimele beneficiază de cursuri de formare 



PE483.724v01-00 88/104 AM\893900RO.doc

RO

poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

atât generale, cât și de specialitate, până la 
un nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

Or. fr

Amendamentul 508
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor, al instanțelor, 
avocații și ceilalți funcționari susceptibili 
de a intra în contact cu victimele
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist. O 
astfel de formare de specialitate include 
contribuțiile respective ale tuturor 
funcționarilor la procesul de identificare 
individuală a victimelor cu nevoi speciale 
prevăzut la articolul 18.

Or. en

Amendamentul 509
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor, al instanțelor,
avocații și ceilalți funcționari susceptibili 
de a intra în contact cu victimele
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist. Aceste 
programe de formare includ contribuțiile 
respective ale tuturor funcționarilor la 
identificarea victimelor cu nevoi speciale 
prevăzută la articolul 18.

Or. en

Amendamentul 510
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
personalul poliției, al parchetelor și al 
instanțelor beneficiază de cursuri de 
formare atât generale, cât și de specialitate, 
până la un nivel adecvat din punctul de 
vedere al contactului cu victimele, pentru 
ca să poată conștientiza nevoile victimelor 
și să le poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se pot sigura că 
personalul poliției, al parchetelor și al 
instanțelor beneficiază de cursuri de 
formare atât generale, cât și de specialitate, 
până la un nivel adecvat din punctul de 
vedere al contactului cu victimele, pentru 
ca să poată conștientiza nevoile victimelor 
și să le poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

Or. nl

Amendamentul 511
Emine Bozkurt
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

(1) Statele membre se asigură că personalul 
poliției, personalul medical, al parchetelor, 
al instanțelor și restul personalului
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

Or. en

Amendamentul 512
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre propun și 
încurajează programe de formare de 
specialitate adecvate privind victimele 
minore, victimele violențelor de gen și 
victimele violențelor în cadrul relațiilor 
apropiate. Personalul susceptibil de a 
intra în contact cu victimele minore 
beneficiază  de o formare adecvată 
privind drepturile și nevoile minorilor din 
diferite categorii de vârstă, precum și 
privind tipurile de proceduri care sunt cel 
mai adaptate nevoilor acestora.

Or. fr

Amendamentul 513
Carmen Romero López
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar au acces la cursuri de 
formare atât generale, cât și de specialitate, 
pentru ca să poată conștientiza nevoile 
victimelor și să le poată trata pe acestea 
într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar au acces la cursuri de 
formare atât generale, cât și de specialitate, 
pentru a-i putea conștientiza și forma cu 
privire la drepturile și nevoile victimelor și 
să le poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

Or. en

Amendamentul 514
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar au acces la cursuri de 
formare atât generale, cât și de specialitate, 
pentru ca să poată conștientiza nevoile 
victimelor și să le poată trata pe acestea 
într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar au acces la cursuri de
formare atât generale, cât și de specialitate, 
pentru ca să poată conștientiza nevoile 
victimelor, în special în cazul când 
victimele sunt minori și să le poată trata pe 
acestea într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

Or. it

Amendamentul 515
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar au acces la cursuri de 

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar și avocații au acces la 
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formare atât generale, cât și de specialitate, 
pentru ca să poată conștientiza nevoile 
victimelor și să le poată trata pe acestea 
într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

cursuri de formare atât generale, cât și de 
specialitate, pentru ca să poată conștientiza 
nevoile victimelor și să le poată trata pe 
acestea într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

Or. it

Amendamentul 516
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că membrii 
sistemului judiciar au acces la cursuri de 
formare atât generale, cât și de specialitate, 
pentru ca să poată conștientiza nevoile 
victimelor și să le poată trata pe acestea 
într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

(2) Statele membre se pot asigura că 
membrii sistemului judiciar au acces la 
cursuri de formare atât generale, cât și de 
specialitate, pentru ca să poată conștientiza 
nevoile victimelor și să le poată trata pe 
acestea într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

Or. nl

Amendamentul 517
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 
victimele și îndeplinesc standardele 
profesionale necesare.

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie și alte agenții care vin în 
contact cu victimele infracțiunilor, 
precum agențiile de îngrijirea sănătății
sunt furnizate într-un mod imparțial, 
respectuos, profesionist și care să 
capaciteze, statele membre iau măsuri care 
să garanteze că furnizorii de astfel de 
servicii beneficiază de cursuri 
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corespunzătoare la un nivel proporțional cu 
contactul acestora cu victimele și 
îndeplinesc standardele profesionale 
necesare.

Or. en

Amendamentul 518
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 
victimele și îndeplinesc standardele 
profesionale necesare.

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 
victimele și vârsta acestora și îndeplinesc 
standardele profesionale necesare.

Or. it

Amendamentul 519
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos, individualizat și 
profesionist, statele membre iau măsuri 
care să garanteze că furnizorii de astfel de 
servicii beneficiază de cursuri 
corespunzătoare la un nivel adecvat în ceea 
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victimele și îndeplinesc standardele 
profesionale necesare.

ce privește contactul cu victimele și 
îndeplinesc standardele profesionale 
necesare. Acestea se asigură, de 
asemenea, că îndeosebi victimele 
vulnerabile primesc îngrijiri din partea 
unui personal de specialitate.

Or. es

Amendamentul 520
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 
victimele și îndeplinesc standardele 
profesionale necesare.

(3) Pentru a garanta că serviciile de 
sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 
victimele și îndeplinesc standardele 
necesare.

Or. de

Justificare

Persoanele care ajută victimele pe bază de voluntariat ar trebui, de asemenea, să fie cuprinse 
în măsurile de formare.

Amendamentul 521
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a garanta că serviciile de (3) Pentru a garanta că serviciile de 
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sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre iau măsuri care să garanteze că 
furnizorii de astfel de servicii beneficiază 
de cursuri corespunzătoare la un nivel 
adecvat în ceea ce privește contactul cu 
victimele și îndeplinesc standardele 
profesionale necesare.

sprijinire a victimelor și de justiție 
reparatorie sunt furnizate într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist, statele 
membre pot lua măsuri care să garanteze
că furnizorii de astfel de servicii 
beneficiază de cursuri corespunzătoare la 
un nivel adecvat în ceea ce privește 
contactul cu victimele și îndeplinesc 
standardele profesionale necesare.

Or. nl

Amendamentul 522
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, precum și disponibilitatea și 
pertinența sprijinului acordat victimelor.

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de drepturile victimelor, de impactul 
pe care infracțiunea îl are asupra 
victimelor, riscurile de intimidare și de 
victimizare secundară și repetată și modul 
în care acestea pot fi evitate, precum și 
disponibilitatea și pertinența sprijinului 
acordat victimelor.

Or. en

Amendamentul 523
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
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contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, precum și disponibilitatea și 
pertinența sprijinului acordat victimelor.

contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin 
aptitudinile, cunoștințele și atitudinea 
necesară acordării de asistență victimelor,
aspecte legate de impactul pe care 
infracțiunea îl are asupra victimelor, 
riscurile de intimidare și de victimizare 
secundară și repetată și modul în care 
acestea pot fi evitate, precum și 
disponibilitatea și pertinența sprijinului 
acordat victimelor.

Or. en

Amendamentul 524
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, precum și disponibilitatea și 
pertinența sprijinului acordat victimelor.

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, disponibilitatea și pertinența 
sprijinului acordat victimelor, precum și 
calificările profesionale, cunoștințele și 
conduita necesare pentru a acorda 
asistență victimelor. 

Or. fr

Amendamentul 525
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, precum și disponibilitatea și 
pertinența sprijinului acordat victimelor.

(4) În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare pot să includă să includă 
aspecte legate de impactul pe care 
infracțiunea îl are asupra victimelor, 
riscurile de intimidare și de victimizare 
secundară și repetată și modul în care 
acestea pot fi evitate, precum și 
disponibilitatea și pertinența sprijinului 
acordat victimelor.

Or. nl

Amendamentul 526
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre cooperează pentru a 
facilita o protecție mai eficientă a 
drepturilor și intereselor victimelor în 
cadrul procedurilor penale, fie sub formă 
de rețele direct legate de sistemul judiciar, 
fie prin legături între organizațiile care 
oferă sprijin victimelor, inclusiv cu 
sprijinul rețelelor europene care se ocupă 
de problemele victimelor.

(1) Statele membre cooperează pentru a 
facilita o protecție mai eficientă a 
drepturilor și intereselor victimelor în 
cadrul procedurilor penale, fie sub formă 
de rețele direct legate de sistemul judiciar, 
fie prin legături între organizațiile care 
oferă sprijin victimelor, inclusiv cu 
sprijinul rețelelor europene care se ocupă 
de problemele victimelor. Autoritățile UE 
se asigură că aceste organizații și rețele 
funcționează într-un mod pe deplin 
independent și imparțial, în deplină 
transparență financiară și o coordonare 
fiabilă între toți membrii lor pentru a 
întări activitățile de sprijin și prevenirea 
infracțiunilor. Această acțiune de 
prevenire ar trebui să includă măsuri 
vizând combaterea extremismului violent, 
ce constituie cauza esențială a atacurilor 
și infracțiunilor comise de organizațiile 
teroriste.
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Or. es

Amendamentul 527
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre cooperează pentru a 
facilita o protecție mai eficientă a 
drepturilor și intereselor victimelor în 
cadrul procedurilor penale, fie sub formă 
de rețele direct legate de sistemul judiciar, 
fie prin legături între organizațiile care 
oferă sprijin victimelor, inclusiv cu 
sprijinul rețelelor europene care se ocupă 
de problemele victimelor.

(1) Statele membre cooperează pentru a 
facilita o protecție mai eficientă a 
drepturilor și intereselor victimelor în 
cadrul procedurilor penale, fie sub formă 
de rețele direct legate de sistemul judiciar, 
fie prin legături între organizațiile care 
oferă sprijin victimelor, consultare în 
cazuri individuale, inclusiv cu sprijinul 
rețelelor europene care se ocupă de 
problemele victimelor.

Or. en

Amendamentul 528
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre cooperează pentru a 
facilita o protecție mai eficientă a 
drepturilor și intereselor victimelor în 
cadrul procedurilor penale, fie sub formă 
de rețele direct legate de sistemul judiciar, 
fie prin legături între organizațiile care 
oferă sprijin victimelor, inclusiv cu 
sprijinul rețelelor europene care se ocupă 
de problemele victimelor.

(1) Statele membre pot coopera pentru a 
facilita o protecție mai eficientă a 
drepturilor și intereselor victimelor în 
cadrul procedurilor penale, fie sub formă 
de rețele direct legate de sistemul judiciar, 
fie prin legături între organizațiile care 
oferă sprijin victimelor, inclusiv cu 
sprijinul rețelelor europene care se ocupă 
de problemele victimelor.

Or. nl
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Amendamentul 529
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile care lucrează cu victimele sau 
le acordă sprijin acestora colaborează între 
ele pentru a se garanta că victimele primesc 
un răspuns coordonat și pentru a se 
minimiza impactul negativ al infracțiunii, 
riscurile de victimizare secundară și 
repetată și sarcina impusă victimelor ca 
urmare a interacțiunilor dintre victime și 
organele de justiție penală.

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile care lucrează cu victimele sau 
le acordă sprijin acestora colaborează între 
ele pentru a se garanta că victimele primesc 
un răspuns coordonat, pentru a asigura  
identificarea victimelor cu nevoi speciale 
prevăzută la articolul 18, pentru a facilita 
raportarea infracțiunilor penale și pentru 
a se minimiza impactul negativ al 
infracțiunii, riscurile de victimizare 
secundară și repetată și sarcina impusă 
victimelor ca urmare a interacțiunilor 
dintre victime și organele de justiție penală.

Or. en

Amendamentul 530
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile care lucrează cu victimele sau 
le acordă sprijin acestora colaborează între 
ele pentru a se garanta că victimele primesc 
un răspuns coordonat și pentru a se 
minimiza impactul negativ al infracțiunii, 
riscurile de victimizare secundară și 
repetată și sarcina impusă victimelor ca 
urmare a interacțiunilor dintre victime și 
organele de justiție penală.

(2) Statele membre se pot asigura că 
autoritățile care lucrează cu victimele sau 
le acordă sprijin acestora colaborează între 
ele pentru a se garanta că victimele primesc 
un răspuns coordonat și pentru a se 
minimiza impactul negativ al infracțiunii, 
riscurile de victimizare secundară și 
repetată și sarcina impusă victimelor ca
urmare a interacțiunilor dintre victime și 
organele de justiție penală.

Or. nl
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Amendamentul 531
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre încurajează activități 
de cercetare cu privire la cooperarea și 
colaborarea dintre serviciile de sprijinire 
a victimelor, precum și proiecte 
inovatoare care vizează îmbunătățirea 
aptitudinilor și a sprijinului acordat 
victimelor și pun în comun experiența 
acumulată în acest domeniu.

Or. fr

Amendamentul 532
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Statele membre se asigură că există 
suficientă cooperare între autoritățile 
competente care lucrează cu victimele sau 
acordă sprijin acestora și membrilor 
familiilor lor în cazuri transfrontaliere în 
vederea facilitării schimburilor de 
informații și a cooperării.

Or. en

Amendamentul 533
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Transpunere eliminat
1. Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive până la 
[doi ani de la data adoptării].
2. Statele membre comunică neîntârziat 
Comisiei textele dispozițiilor legislației 
naționale pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă precum 
și un tabel de corespondență între acele 
dispoziții și prezenta directivă.
3. Atunci când statele membre adoptă 
aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere 
la prezenta directivă sau sunt însoțite de o 
asemenea trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei 
trimiteri.

Or. nl

Amendamentul 534
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de date și statistici eliminat
Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării].

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

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la
[doi ani de la data adoptării].

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității, care să includă cel 
puțin numărul de infracțiuni raportate, 
sexul și vârsta victimelor și presupușii 
făptași, cetățenia victimelor, relația dintre 
făptaș și victimă, numărul, tipul sau 
natura infracțiunilor raportate, acțiunile 
la care s-a renunțat și numărul de 
condamnări, măsuri de protecție luate și 
tipul de servicii recomandate victimelor 
până la ... *.

Or. en

Amendamentul 536
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării].

Statele membre colectează și transmit 
Comisiei Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității, care să includă cel 
puțin numărul, tipul și natura 
infracțiunilor raportate, sexul și vârsta 
victimelor și a făptașilor, cetățenia 
victimelor, relația dintre făptaș și victimă, 
situarea geografică, precum și tipul de 
servicii acordate victimelor. Statele 
membre transmit, de asemenea, date cu 
privire la numărul de achitări, de 
condamnări, de ordine de protecție emise 
în vederea protejării victimelor și date 
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privind implementarea prezentei directive.

Or. en

Justificare

Convenția Consiliului Europei din 2011 recomandă următoarele în raportul său explicativ: 
„datele înregistrate cu privire la victimă și făptaș ar trebui defalcate în funcție de sex, vârstă, 
tip de violență, relația dintre făptaș și victimă, situarea geografică, precum și alți factori 
considerați pertinenți de către părți ...” (alineatul 76)

Amendamentul 537
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării].

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării], incluzând 
date referitoare la persoanele cu 
dizabilități și la utilizatorii limbajului 
semnelor – date care, de asemenea, au 
lipsit până acum.

Or. hu

Amendamentul 538
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării].

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării], cu 
respectarea corespunzătoare a principiilor 
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fundamentale ale vieții private și protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. fr


