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Изменение 103
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие, 
чийто крайъгълен камък е взаимното 
признаване на съдебни решения по 
граждански и наказателни дела.

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие, 
основано на зачитането на правата 
на човека, демократичните 
институции и принципите на 
правовата държава, чийто крайъгълен 
камък е взаимното признаване на 
съдебни решения по граждански и 
наказателни дела.

Or. en

Изменение 104
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съюзът е ангажиран в защитата на 
жертвите на престъпления и за 
установяването на минимални 
стандарти и прие Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 
г. относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления. Съгласно 
Стокхолмската програма, приета от 
Европейския съвет на заседанието му на 
10 и 11 декември 2009 г., Комисията и 
държавите членки се призовават да 
проучат възможностите за подобряване 
на законодателството и на конкретните 
мерки за подпомагане, свързани със 

(2) Съюзът е ангажиран в защитата на 
жертвите на престъпления и за 
установяването на минимални 
стандарти и прие Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 
г. относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления. Съгласно 
Стокхолмската програма, приета от 
Европейския съвет на заседанието му на 
10 и 11 декември 2009 г., Комисията и 
държавите членки се призовават да 
проучат възможностите за подобряване 
на законодателството и на конкретните 
мерки за подпомагане, свързани със 
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защитата на жертвите. защитата на жертвите, и като 
европейски приоритет се включват 
вниманието, подкрепата и
признанието за всички жертви, и в 
частност за жертвите на 
тероризъм.

Or. es

Изменение 105
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съюзът е ангажиран в защитата на 
жертвите на престъпления и за 
установяването на минимални 
стандарти и прие Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 
г. относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления. Съгласно 
Стокхолмската програма, приета от 
Европейския съвет на заседанието му на 
10 и 11 декември 2009 г., Комисията и 
държавите членки се призовават да 
проучат възможностите за подобряване 
на законодателството и на конкретните 
мерки за подпомагане, свързани със 
защитата на жертвите.

(2) Съюзът е ангажиран в защитата на 
жертвите на престъпления и за 
установяването на минимални 
стандарти и прие Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 
г. относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления. Съгласно 
Стокхолмската програма, приета от 
Европейския съвет на заседанието му от 
10 и 11 декември 2009 г., Комисията и 
държавите членки се призовават да 
проучат възможностите за подобряване 
на законодателството и на конкретните 
мерки за подпомагане, свързани със 
защитата на жертвите, и за засилване на 
пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие с действия, 
насочени към интересите и 
потребностите на гражданите.

Or. en

Изменение 106
Roberta Angelilli
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Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Настоящата директива е част 
от законодателен пакет, целящ 
укрепването на правата на жертвите 
в Съюза. Когато я прилагат, 
държавите членки следва да вземат 
предвид Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 година относно 
борбата със сексуалното насилие и 
със сексуалната експлоатация на 
деца, както и с детската 
порнография1.  
______________
OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.

Or. it

Изменение 107
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В заключенията на Съвета от 8 
март 2010 г. относно премахването 
на насилието срещу жените в 
Европейския съюз държавите членки 
бяха призовани да отделят 
подходящи ресурси за 
предотвратяване на насилието срещу 
жените и борбата с него и да 
предоставят съответна помощ и 
защита на жертвите на насилие.

Or. en
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Изменение 108
Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В резолюцията на Европейския 
парламент от 5 април 2011 г. относно 
приоритетите и очертаването на 
новата политическа рамка на ЕС за 
борба с насилието срещу жени1 се 
предлага стратегия за борба с 
насилието над жени, домашното 
насилие и гениталното осакатяване 
на жени като основа за бъдещи 
законодателни инструменти на 
наказателното право срещу 
насилието, основано на пола, 
включително рамка за борба с 
насилието срещу жени (политика, 
превенция, предпазване, преследване, 
предоставяне и партньорство), която 
да бъде последвана от план за 
действие на ЕС.
_____________
1 Приети текстове, P6_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Изменение 109
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
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уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп 
до правосъдие.

уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с компетентните органи, 
службите за подкрепа на жертвите,
службите за възстановително 
правосъдие или други съответни 
организации, които могат да имат 
контакт с тях, като се вземат предвид 
личната им ситуация, техните права и 
непосредствени нужди, възраст, пол, 
увреждания и степен на зрялост и се 
зачита напълно физическата, умствената 
и моралната им неприкосновеност. Те 
следва да бъдат защитени от вторично и 
повторно виктимизиране и сплашване, 
да получат подходяща помощ за по-
бързото им възстановяване и
ефективен достъп до правосъдие.

Or. es

Изменение 110
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 

(5) Престъплението е нарушение на 
индивидуалните права на жертвите.
Жертвите следва да бъдат признати за 
такива и третирани индивидуално с
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
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виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

Or. es

Изменение 111
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
третирани с цялостно и надлежно 
зачитане на техните човешки права,
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи,
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, без проява на каквато и да е 
дискриминация, основана на признаци 
като пол, раса, цвят, етнически или 
социален произход, генетични белези, 
език, религия или убеждение, 
политически или други мнения, 
националност, принадлежност към 
национално малцинство, имущество, 
рождение, увреждане, възраст, пол, 
полова идентичност и изразяване, 
сексуална ориентация, имиграционен 
статут и право на пребиваване, 
здравословно състояние (включително 
ХИВ и СПИН), и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
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бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

Or. en

Изменение 112
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп 
до правосъдие.

(5) Престъплението е нарушаване на 
индивидуалните права на жертвите, 
както и противообществено деяние.
Жертвите следва да бъдат признати за 
такива и третирани с уважение, 
тактичност и професионализъм във 
всичките им контакти с 
компетентните органи, службите за 
подкрепа на жертвите или службите за 
възстановително правосъдие, като се 
вземат предвид личната им ситуация и 
непосредствени нужди, възраст, пол, 
увреждания и степен на зрялост и се 
зачита напълно физическата, умствената 
и моралната им неприкосновеност. Те 
следва да бъдат защитени от вторично и 
повторно виктимизиране и сплашване, 
да получат подходяща помощ за по-
бързото им възстановяване и 
ефективен и навременен достъп до 
правосъдие.

Or. it

Изменение 113
Auke Zijlstra
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Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

(5) Престъплението е нарушаване на 
индивидуалните права на жертвите, 
както и противообществено деяние. 
Жертвите следва да бъдат признати за 
такива и третирани с уважение, 
тактичност и професионализъм във 
всичките им контакти с публичните 
органи, службите за подкрепа на 
жертвите или службите за 
възстановително правосъдие, като се 
вземат предвид личната им ситуация и 
непосредствени нужди, възраст, пол, 
увреждания и степен на зрялост и се 
зачита напълно физическата, умствената 
и моралната им неприкосновеност. Те 
следва да бъдат защитени от вторично и 
повторно виктимизиране и сплашване, 
да получат подходяща помощ за по-
бързото им възстановяване и достатъчен 
достъп до правосъдие.

Or. nl

Изменение 114
Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
третирани с цялостно и надлежно 
зачитане на техните човешки права,
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
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службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, без проява на каквато и да е 
дискриминация, основана на признаци 
като възраст, пол,  цвят, етнически 
или социален произход, генетични 
белези, език, религия или убеждение, 
политически или други мнения, 
правен статут, националност, 
принадлежност към национално 
малцинство, имущество, рождение, 
полова идентичност и изразяване, 
сексуална ориентация, имиграционен 
статут и право на пребиваване, 
здравословно състояние (включително 
ХИВ и СПИН) и степен на зрялост , и 
се зачита напълно физическата, 
умствената и моралната им 
неприкосновеност. Те следва да бъдат 
защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп до 
правосъдие.

Or. en

Изменение 115
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Освен това престъплението е 
неправомерно деяние срещу цялото 
общество и срещу ценностите на 
съвместното съществуване, върху 
които то е изградено. Този принцип се 
откроява особено ясно, когато някои 
организации се стремят да променят 
основните правила за съвместно 
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съществуване чрез недемократични 
средства или използват насилие в 
опит да установят неофициални 
системи на управление успоредно със 
законоустановените.  Такъв е случаят 
на тероризма и на организациите от 
мафиотски тип.  В тези случаи се 
появяват специфични проблеми, като 
например организирано сплашване, 
които пораждат специални 
изисквания по отношение на 
защитата, подкрепата и 
признанието за засегнатите от тях 
лица.

Or. es

Изменение 116
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) На 25 октомври 2011 г. 
Европейският парламент прие 
резолюция относно мобилността и 
интеграцията на хората с 
увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010-2020 г., в която се 
заявява, че много от хората с 
увреждания все още са жертви на 
дискриминация по отношение на 
липсата на равнопоставеност пред 
закона и правосъдието, и се 
призовават държавите членки да 
отстранят тези недостатъци, 
включително като гарантират 
реален достъп до правосъдие за 
хората с увреждания по отношение 
по-специално на свободата на 
комуникация и достъпа до 
комуникация (включително Брайлова 
азбука, жестомимични езици и други 
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алтернативни форми на 
комуникация);

Or. hu

Обосновка

Уточняване с цел запазване и гарантиране на правата на жертвите; Европейският 
парламент вече е приел позиция относно гарантирането на правата на хора с 
увреждания по отношение на достъпа до правосъдие.

Изменение 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, които са възприети от 
Хартата за основните права в 
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, личен и 
семеен живот, правото на собственост, 
правата на детето, на възрастните хора и 
хората с увреждания, както и правото на 
справедлив процес.

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, които са възприети от 
Хартата за основните права в 
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, правото 
на недискриминация, правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
принципа на равнопоставеност на 
половете, правото на собственост, 
правата на детето, на възрастните хора и 
хората с увреждания, както и правото на 
справедлив процес.

Or. en

Изменение 118
Judith Sargentini

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава
принципите, които са възприети от 
Хартата за основните права в 
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, личен и 
семеен живот, правото на собственост, 
правата на детето, на възрастните хора и 
хората с увреждания, както и правото на 
справедлив процес.

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, които са възприети от 
Хартата за основните права в 
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, личен и 
семеен живот, правото на собственост, 
правата на детето, на възрастните хора и 
хората с увреждания, както и правото на 
справедлив процес. Тази директива не 
засяга Конвенцията на ООН от 1951 г. 
за статута на бежанците по 
отношение на принципа на забрана за 
връщане и основното право на 
жертвите да търсят и получават 
убежище, когато това е уместно. 

Or. en

Изменение 119
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, които са възприети от
Хартата за основните права в
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, личен и 
семеен живот, правото на собственост, 
правата на детето, на възрастните хора и 
хората с увреждания, както и правото на 
справедлив процес.

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в Хартата на
основните права на Европейския съюз.
По-специално тя цели да утвърди 
правото на достойнство, живот, 
физическа и умствена 
неприкосновеност, свобода и 
сигурност, правото на зачитане на 
личния и семейния живот, правото на
недискриминация и правото на
собственост, правата на детето, на 
възрастните хора и хората с 
увреждания, както и правото на 
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справедлив процес.

Or. it

Изменение 120
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Настоящата директива установява 
минимални норми. Държавите членки 
могат да разширят правата, установени 
в директивата, за да предоставят по-
висока степен на защита.

(8) Настоящата директива установява 
минимални норми. Държавите членки 
могат да разширят правата, установени 
в директивата, за да предоставят по-
висока степен на защита. Правата на 
жертвите, предвидени в настоящата 
директива, не засягат правата на 
извършителя. Настоящата 
директива следва да обхваща също 
положението, при което лицето е 
осъдено за извършването на 
престъпление. Настоящата 
директива следва да се прилага за 
престъпления, извършени в 
Европейския съюз, и за наказателни 
производства, образувани в Съюза.

Or. en

Изменение 121
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Действието на настоящата 
директива се основава на принципа, че 
за да се предостави подходящата 
степен на внимание на жертвите на 
престъпления, публичните служби 
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трябва да участват на всички 
административни равнища – на 
равнището на Съюза, както и на 
национално, регионално и местно 
равнище. Поради това в нея се 
препоръчват използването на 
предходния опит на публичните 
служби, междуинституционалната 
координация и участието на всички 
равнища на управление в съставянето 
и изпълнението на програми за 
подкрепа, както и в разглеждането на 
финансовите последици. Тези 
препоръки имат за цел постигането 
на три цели:  повишаване на 
гражданствеността на тези 
програми и улесняване на достъпа на 
обществеността до тях, 
ограничаване или премахване на 
бюрокрацията, с която се сблъскват 
жертвите, които желаят да 
получат достъп до програми, 
предлагани на различни равнища, и 
гарантиране на поддържането на 
помощта.  За да се постигне това, 
принципът на „единствена точка за 
достъп“ или „обслужване на едно 
гише“ следва да бъде подобрен и да се 
предприемат мерки за създаване на 
единна европейска корпоративна 
идентичност за идентифициране на 
този вид служби.  Управлението на 
посочените точки за достъп следва да 
се установи на административното 
равнище, което се намира най-близо 
до широката общественост, или на 
равнище, което съответства в най-
висока степен на националното 
законодателство на съответната 
държава членка.  Интензивното 
използване на информационни и 
комуникационни технологии следва 
също да се насърчава, за да се даде 
приоритет на включването на тези 
програми в системите за електронно 
управление.

Or. es
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Изменение 122
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Настоящата директива следва да 
бъде тълкувана и прилагана по начин, 
съвместим с правата на други лица, 
включително лицата, заподозрени 
или обвинени в извършването на 
престъпление. Високото равнище на 
защита на жертвите на 
престъпления не следва да засяга 
правото на защита, залегнало в член 
48 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Мерките, 
предвидени в настоящата директива 
за защита на жертвите, следва да 
бъдат тълкувани стриктно и в 
съответствие с принципа на правото 
на справедлив процес, предвиден в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и тълкуван в 
съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека.

Or. en

Изменение 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
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Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.
Мерките за такава подкрепа и помощ 
следва да бъдат специфични за 
отделните полове, където това е 
подходящо, и да бъдат достъпни за 
жертви с увреждания.

Or. en

Изменение 124
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
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подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа е от решаващо 
значение както за възстановяването на 
жертвата, така и за вземането от нея на 
решение дали да съобщи за 
извършеното престъпление. Всички 
мерки, свързани с подкрепа и помощ, 
следва да бъдат специфични за 
отделните полове и да отчитат 
възрастта на жертвата. 

Or. it

Изменение 125
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

(9) Дадено лице следва да се счита за 
жертва независимо от това дали 
извършителят или нарушителят е 
установен, задържан, обект на 
наказателно преследване или осъден и 
независимо от семейната връзка между 
извършителя или нарушителя и 
жертвата. Членовете на семействата на 
жертвите също понасят вреди 
вследствие на престъплението, особено 
семействата на починали жертви, като 
те имат законен интерес в наказателното 
производство. Следователно подобни 
непреки жертви трябва също да се 
ползват от защитата, която предоставя 
директивата. Жертвите се нуждаят от 
подходяща подкрепа и помощ дори 
преди да са съобщили за извършено 
престъпление. Подобна подкрепа може 
да се окаже от решаващо значение както 
за възстановяването на жертвата, така и 
за вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.
Когато жертвата е дете, лицето, на 
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което е предоставено упражняването 
на родителските права, следва да има 
право да упражнява от името на 
детето правата, предвидени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 126
Judith Sargentini

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.
Мерките за такава подкрепа и помощ 
следва да бъдат специфични за 
отделните полове, където това е 
подходящо, и да бъдат достъпни за 
жертви с увреждания.

Or. en
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Изменение 127
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Деца, които стават свидетели на 
домашно насилие, могат също да 
проявяват психологически реакции, 
подобни на реакциите у децата, 
които са били подлагани на 
действително малтретиране.
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
подкрепата и правото на 
обезщетение, които предоставя 
директивата. Жертвите се нуждаят от 
подходяща подкрепа и помощ дори 
преди да са съобщили за извършено 
престъпление. Подобна подкрепа може 
да се окаже от решаващо значение както 
за възстановяването на жертвата, така и 
за вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

Or. en

Изменение 128
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ, независимо дали са 
съобщили за престъплението.  
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

Or. de

Обосновка

С изменението се цели единствено да бъде направено уточнение и то не променя 
смисъла на предложението на Комисията. С изменението се прави единствено 
уточнението, че жертвите се нуждаят от подкрепа и помощ, преди да са съобщили 
за извършено престъпление, но че тази нужда от помощ съществува, дори ако те 
решат да не съобщават за престъплението.

Изменение 129
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
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осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство и 
във всички съответни мерки за правна 
защита и компенсация. Следователно 
подобни непреки жертви трябва също да 
се ползват от защитата, която 
предоставя директивата. Жертвите се 
нуждаят от подходяща подкрепа и 
помощ дори преди да са съобщили за 
извършено престъпление. Подобна 
подкрепа може да се окаже от решаващо 
значение както за възстановяването на 
жертвата, така и за вземането от нея на 
решение дали да съобщи за 
извършеното престъпление. Всички 
мерки за такава подкрепа и помощ 
следва да бъдат специфични за 
отделните полове, където това е 
подходящо.

Or. it

Изменение 130
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
Следователно подобни непреки жертви 

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство, 
както и преживелите престъпление 
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трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление.

жертви, които са толкова тежко 
увредени, че могат да се нуждаят от 
значителна подкрепа, членове на 
семейството или други лица, които 
оказват подкрепа.  Следователно 
подобни непреки жертви трябва също да 
се ползват от защитата, която 
предоставя директивата. Жертвите се 
нуждаят от подходяща подкрепа и 
помощ дори преди да са съобщили за 
извършено престъпление. Подобна 
подкрепа може да се окаже от решаващо 
значение както за възстановяването на 
жертвата, така и за вземането от нея на 
решение дали да съобщи за 
извършеното престъпление.

Or. lt

Изменение 131
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Виктимизацията, която се 
проявява не като пряк резултат от 
престъпно деяние, а като реакция или 
бездействие на институции и лица 
спрямо жертвата, позната още като 
„вторична виктимизация“, следва да 
се избягва чрез услуги, прилагащи 
съобразен с жертвата подход. Тези 
услуги следва да отчитат 
динамиката на пола и въздействието 
и последиците от специфичните 
форми на насилие, като 
същевременно функционират в рамка 
на равенство между половете и права 
на човека.

Or. it
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Изменение 132
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Понятието „членове на 
семейство” се определя от 
националното законодателство на 
държавите членки и не следва да бъде 
регулирано от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 133
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) При предоставянето на информация 
трябва да се отдели специално внимание 
на това жертвите да бъдат третирани с 
необходимото уважение и да им се 
предоставят достатъчно подробности, 
които да им позволят да вземат 
информирано решение относно 
участието им в производството и как да 
получат достъп до правата си. В този 
контекст е особено важно жертвата да 
разполага с информация относно 
актуалния етап на производството и
неговия напредък. Това се отнася също 
до информацията, която дава 
възможност на жертвата да реши дали 
да поиска преразглеждане на решението 
да не се повдига обвинение.

(10) При предоставянето на информация 
трябва да се отдели специално внимание 
на това жертвите да бъдат третирани с 
необходимото уважение и да им се 
предоставят достатъчно подробности, 
които да им позволят да вземат 
информирано решение относно 
участието им в производството и как да 
получат достъп до правата си. В този 
контекст е особено важно жертвата да 
разполага с информация, предоставена 
по подходящ и разбираем начин,
относно текущото състояние на 
производството и неговия напредък. 
Това се отнася също до информацията, 
която дава възможност на жертвата да 
реши дали да поиска преразглеждане на 
решението да не се повдига обвинение.

Or. hu
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Обосновка

Уточнение с цел запазване и гарантиране на правата на жертвите.

Изменение 134
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата. 
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 
производството. В това отношение 
следва да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният й 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата. Тази 
информация и консултация следва да 
бъде предоставяна на разбираем и 
достъпен език. Следва също да се 
осигури, че жертвата е разбирана по 
време на производството. В това 
отношение следва да бъдат взети 
предвид познаването от жертвата на 
езика, използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният й
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.
Жертвите следва да имат 
възможността да съобщават за 
престъплението на език, който те 
разбират.

Or. en
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Изменение 135
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата. 
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 
производството. В това отношение 
следва да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният й 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата. 
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 
производството. В това отношение 
следва да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният й 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено, физическо или сетивно
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

Or. hu

Обосновка

Беше необходимо тези категории да бъдат уточнени.

Изменение 136
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата. 
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 
производството. В това отношение 
следва да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният й 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата. 
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 
производството. В това отношение 
могат да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният ѝ 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
могат да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

Or. nl

Изменение 137
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
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гарантира, че имат достъп до правата си.
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

гарантира, че имат достъп до правата си.
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод: това 
се отнася както до устния превод 
поради езикови причини, така и до 
устния превод поради проблеми в 
комуникацията, дължащи се на 
евентуално увреждане, от което 
страда жертвата. За други аспекти от 
наказателното производство нуждите от 
устен и писмен превод могат да зависят 
от конкретните въпроси, които се 
засягат, от статута на жертвата и 
участието й в производството, както и 
от евентуални специфични права, с 
които жертвата може да разполага. В 
тези случаи устният и писменият превод 
следва да се предоставят само в 
степента, необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

Or. es

Изменение 138
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си.
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си.
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
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време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод на 
избрания от жертвата език. За други 
аспекти от наказателното производство 
нуждите от устен и писмен превод 
могат да зависят от конкретните 
въпроси, които се засягат, от статута на 
жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

Or. es

Изменение 139
Judith Sargentini

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да бъде осигурен 
безплатен устен превод, включително 
на жестомимичен език. За други 
аспекти от наказателното производство 
нуждите от устен и писмен превод 
могат да зависят от конкретните 
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от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

въпроси, които се засягат, от статута на 
жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

Or. en

Изменение 140
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
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упражняват своите права. упражняват своите права. В 
съответствие с директивата 
устният превод, включително на 
жестомимичен език, както и 
писменият превод, трябва да бъдат 
предоставяни на един от езиците, 
които жертвите говорят и разбират 
(и в избран от тях вид), така че да 
могат изцяло да упражняват своите 
права.

Or. hu

Обосновка

Лицата с увреден слух са особено уязвими по отношение на комуникацията.
Съществуват решения, които стават все по-достъпни и ефективни и които правят 
възможна информационната комуникация за хора с увреден слух и им предоставят 
безпрепятствен достъп до правосъдие, който продължава да бъде ограничен.

Изменение 141
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 

(Не се отнася до българския текст.)
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конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да
упражняват своите права.

Or. nl

Обосновка

Това изменение следва да бъде направено в цялата нидерландска версия на текста.
Става въпрос за езиково изменение: съществителното име ‘slachtoffer’ (жертва) е от 
среден род. Съответно следва да бъде употребено местоимение в среден род в целия 
текст. Разбира се, това не променя факта, че жертвите могат да бъдат от мъжки 
или женски пол.

Изменение 142
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си 
независимо от тяхното 
гражданство. Ето защо винаги по 
време на разпитването на жертвата, 
както и по време на участието й в 
съдебните заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
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конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието й в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

Or. en

Изменение 143
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата.
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги.
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата.
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги.
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма и организираната 
престъпност, се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

Or. es
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Изменение 144
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Децата и определени групи жертви, 
като жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
масова виктимизация, могат да се 
нуждаят от специализирани услуги за 
подкрепа, поради специфичните 
характеристики на престъплението 
срещу тях.

Or. en

Изменение 145
Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това (13) Подкрепата, независимо от това 
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дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Децата и определени групи жертви, 
като жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, мъчения или
жестоко, нечовешко или унизително 
отношение, нарушаване на правата 
на човека от страна на държавни 
служители, както и жертвите на 
масова виктимизация, могат да се 
нуждаят от специализирани услуги за 
подкрепа, поради специфичните 
характеристики на престъплението 
срещу тях. Държавите членки следва 
да предоставят необходимите 
ресурси за подкрепа, помощ и закрила 
на жертвите.

Or. en

Изменение 146
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
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в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, или престъпленията, 
мотивирани от дискриминация, както 
и жертвите на тероризма или 
жертвите на мъчения или жестоко, 
нечовешко или унизително 
отношение или наказание, могат да се 
нуждаят от специализирани услуги за 
подкрепа, поради специфичните 
характеристики на престъплението 
срещу тях.

Or. en

Изменение 147
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
които са регистрирани и подлежат 
на контрол съгласно националното 
право, следва да е налична от момента 
на престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
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жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

Or. it

Изменение 148
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно
широко географски разпространена, за 
да се даде възможност на всички жертви 
да разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от идентифицирани 
по подходящ начин правителствени или 
неправителствени организации, следва 
да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е широко географски 
разпространена по подходящ начин, за 
да се даде възможност на всички жертви 
да разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма или организираната 
престъпност, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.
Държавите членки следва да 
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предоставят ресурсите, необходими 
за подкрепата, помощта и защитата 
на жертвите, а активите, 
конфискувани в контекста на 
различни видове престъпления от 
общ характер, на организирана 
престъпност или на престъпност, 
свързана с терористична дейност, 
следва да бъдат заделяни 
приоритетно за тази цел.

Or. it

Изменение 149
Kinga Göncz

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
насилието, основано на пола, на 
изказванията, проповядващи омраза, 
или на престъпления от омраза, както 
и жертвите на тероризма, могат да се 
нуждаят от специализирани услуги за 
подкрепа, поради специфичните 
характеристики на престъплението 
срещу тях.

Or. en
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Изменение 150
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от 
правителствени или 
неправителствени организации,
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата. 
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

(13) Подкрепата следва да е налична от 
момента на престъплението, както и по 
време на наказателното производство и 
след него, в съответствие с нуждите на 
жертвата. Подкрепата следва да се 
предоставя по различни начини, без 
прекалени формалности и да е 
достатъчно широко географски 
разпространена, за да се даде 
възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги. 
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления, като насилието, основано 
на расова принадлежност, или 
престъпления от омраза, както и 
жертвите на тероризма, могат да се 
нуждаят от специализирани услуги за 
подкрепа, поради специфичните 
характеристики на престъплението 
срещу тях.

Or. en

Изменение 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За да се откликне на 
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конкретните нужди на жените, 
които са жертви на насилие, 
основано на пола, е от решаващо 
значение наличието на специфични 
структури за подкрепа. Тези 
структури следва да бъдат изградени 
въз основа на практическия и 
експертен опит на движението за 
убежища за жени и да засилват 
техния капацитет за допълнително 
разгръщане на дейностите за 
подкрепа на жертвите.

Or. en

Изменение 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Въпреки че предоставянето на 
подкрепа не трябва да се обвързва с 
подаването на жалба от жертвата за 
извършено престъпление до 
компетентните органи като полицията, 
често тези органи са в най-подходяща 
позиция да информират жертвите 
относно възможностите за оказване на 
подкрепа. Ето защо държавите членки 
се насърчават да създадат подходящи 
условия, които да позволят насочването 
на жертвите към служби за подкрепа на 
жертвите, включително като осигурят, 
че изискванията за защита на данните се 
спазват.

(14) Въпреки че предоставянето на 
подкрепа не трябва да се обвързва с 
подаването на жалба от жертвата за 
извършено престъпление до 
компетентните органи като полицията, 
често тези органи са в най-подходяща 
позиция да информират жертвите 
относно възможностите за оказване на 
подкрепа. Ето защо държавите членки 
се насърчават да създадат подходящи 
условия, които да позволят насочването 
на жертвите към служби за подкрепа на 
жертвите, включително като осигурят, 
че изискванията за защита на данните се 
спазват. При специфични видове 
престъпления, като например 
насилие, основано на пола, жертвите
следва да бъдат насочвани директно 
към специализирани служби за 
подкрепа на жертвите с цел 
избягване на стреса, предизвикван от 
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евентуално пренасочване.

Or. en

Изменение 153
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Лицата, които страдат от 
физическо или умствено увреждане 
вследствие на престъпление, следва да 
получават медицинско лечение и 
грижи, съответстващи на 
специалната им ситуация.

Or. es

Изменение 154
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки се приканват 
да обсъдят предвиждането на 
възможност за налагане на 
имуществени санкции на 
извършителите в случаите, в които 
престъпленията, които водят до 
защита на жертвата, са извършени с 
цел имуществена облага.

Or. it

Изменение 155
Iratxe García Pérez
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността.

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези 
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като вид, характер и 
тежест на престъплението, степен 
на нанесената травма, силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи или прояви на 
други форми на насилие по време на 
процеса следва да бъдат да бъдат 
счетени като изискващи разкриване в 
интерес на обществеността.

Or. es
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Изменение 156
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези 
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността.

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези 
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността. Във всички случаи за 
подобни действия се изисква 
изричното разрешение на 
съответната жертва.

Or. es
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Изменение 157
Claude Moraes

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези 
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността.

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата. С цел 
предотвратяване на допълнително
виктимизиране тези услуги трябва да 
бъдат извършвани по компетентен 
начин и следва да са насочени главно 
към вземането предвид на интересите и 
нуждите на жертвата, отстраняването на 
причинените й вреди и избягването на 
нанасянето на нови такива. Фактори 
като силови дисбаланси, възраст, степен 
на зрялост или интелектуален капацитет 
на жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността.

Or. en
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Изменение 158
Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези 
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността.

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата. С цел 
предотвратяване на вторично 
виктимизиране тези услуги трябва да 
бъдат извършвани по компетентен 
начин и следва да са насочени главно 
към вземането предвид на интересите и 
нуждите на жертвата, отстраняването на 
причинените й вреди и избягването на 
нанасянето на нови такива. Фактори 
като силови дисбаланси, възраст, степен 
на зрялост или интелектуален капацитет 
на жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността. Поради 
потенциалните ползи от 
възстановителното правосъдие 
жертвите следва да имат 
възможността да се възползват от 
тези услуги в максимална степен.
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Or. en

Изменение 159
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата, но изискват 
гаранции за предотвратяване на 
допълнително виктимизиране. Тези 
услуги следователно следва да са 
насочени главно към вземането предвид 
на интересите и нуждите на жертвата, 
отстраняването на причинените й вреди 
и избягването на нанасянето на нови 
такива. Фактори като силови 
дисбаланси, възраст, степен на зрялост 
или интелектуален капацитет на 
жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността.

(16) Услугите за възстановително 
правосъдие, включително например 
медиация между жертвата и 
извършителя, събеседване със 
семейството, събиране на жертвата и 
извършителя и техните близки за 
обсъждане на подходящо наказание 
(„sentencing circles“), могат да са от 
голяма полза за жертвата. С цел 
предотвратяване на вторично 
виктимизиране тези услуги трябва да 
бъдат извършвани по компетентен 
начин и следва да са насочени главно 
към вземането предвид на интересите и 
нуждите на жертвата, отстраняването на 
причинените й вреди и избягването на 
нанасянето на нови такива. Фактори 
като силови дисбаланси, възраст, степен 
на зрялост или интелектуален капацитет 
на жертвата, които биха могли да 
ограничат възможността й да направи 
информиран избор или да повлияят 
негативно на крайния резултат за нея 
следва да бъдат взети предвид при 
отнасянето и разглеждането на случая 
до възстановителното правосъдие. При 
все че частните производства следва по 
принцип да са поверителни, освен ако 
между страните не е договорено друго, 
фактори като заплахи, отправени по 
време на процеса, могат да бъдат да 
бъдат счетени като изискващи 
разкриване в интерес на 
обществеността. Поради 
потенциалните ползи от 
възстановителното правосъдие 
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жертвите следва да имат 
възможността да се възползват от 
тези услуги в максимална степен.

Or. en

Изменение 160
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да се гарантира, че жертвите 
и техните права са изцяло защитени, 
лицата, които са признати за 
отговорни за извършване на 
престъпление, следва да бъдат в 
състояние да имат достъп до ползи, 
които могат да бъдат предвидени 
съгласно тяхното процесуално или 
материално право (прекратяване на 
наказателно производство със 
споразумение, смекчаващи вината 
обстоятелства, облекчения в 
местата за лишаване от свобода и 
др.) единствено след като - при 
условие че всички изисквания са 
изпълнени – са предоставили 
цялостно обезщетение за понесените 
от жертвите и членовете на 
техните семейства вреди.   

Or. it

Изменение 161
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита.
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично виктимизиране и могат лесно 
да бъдат сплашени от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие, жертви на организирана 
престъпност, на тероризъм, на 
организации от мафиотски тип и на 
трафиканти на наркотици или 
жертви на трафик на хора, в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита.
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. es

Изменение 162
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, жертви 
на сексуално насилие и на трафик на 
хора, мигранти и бежанци, по-
конкретно жени, които са мигранти 
или бежанци и чийто правен статут 
може да зависи от този на 
извършителя, лица, търсещи 
убежище, деца, които се скитат, 
лица без гражданство, лесбийки, 
гейове, бисексуални или 
транссексуални (ЛГБТ) лица, лица и 
жертви, от които се изискват 
свидетелски показания, в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. en



AM\894864BG.doc 51/148 PE483.693v02-00

BG

Изменение 163
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и 
детска порнография, настоящата 
директива не се занимава с тези 
въпроси, когато в отделни приети или в 
процес на договаряне инструменти вече 
са включени специални и по-подробни 
разпоредби.

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора и органи в 
повечето случаи са изложени на 
повишен риск от допълнително 
виктимизиране и се нуждаят от 
специални мерки за защита. Достъпът 
до подобни мерки за защита следва да 
се ограничава само при изключителни 
обстоятелства, като например постигане 
на равновесие с основните права на 
обвиняемия или заподозряното лице или 
когато самата жертва желае това. В 
случаите на жертви на трафик на хора и 
органи, сексуално насилие и 
експлоатация на деца и на лица с 
умствени увреждания и порнография, 
включваща двете групи, настоящата 
директива не се занимава с тези 
въпроси, когато в отделни приети или в 
процес на договаряне инструменти вече 
са включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. hu

Обосновка

Необходимо е да бъде предоставена същата защита като тази, с която разполагат 
децата, на хората с увреждания, които имат същото равнище на разбиране като 
децата (или въобще нямат такова), т.е. на хората с увреждания (които също са 
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бедни), които формират една от групите, които стават жертва на незаконния 
трафик на органи.

Изменение 164
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, лица, търсещи убежище,
жертви на сексуално насилие и на 
трафик на хора, жертви на мъчения и 
жертви на нечовешко или унизително 
отношение в повечето случаи са 
изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. fr
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Изменение 165
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита.
Достъпът до подобни мерки за 
защита следва да се ограничава само
при изключителни обстоятелства, 
като например постигане на 
равновесие с основните права на 
обвиняемия или заподозряното лице 
или когато самата жертва желае 
това. В случаите на жертви на трафик 
на хора, сексуално насилие и 
експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
В случаите на жертви на трафик на хора, 
сексуално насилие и експлоатация на 
деца и детска порнография, настоящата 
директива не се занимава с тези 
въпроси, когато в отделни приети или в 
процес на договаряне инструменти вече 
са включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. nl

Изменение 166
Silvia Costa
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита. 
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 
основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това. В допълнение към 
мерките, които са на разположение 
за всички жертви, държавите членки 
следва да осигурят наличието на 
специални мерки за помощ, подкрепа и 
защита за децата жертви. Тези 
мерки следва да бъдат предвидени във 
висш интерес на детето и в 
съответствие с Конвенцията на ООН 
от 1989 г. за правата на детето. В 
случаите на жертви на трафик на хора, 
сексуално насилие и експлоатация на 
деца и детска порнография, настоящата 
директива не се занимава с тези 
въпроси, когато в отделни приети или в 
процес на договаряне инструменти вече 
са включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. en
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Изменение 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Основаното на пола насилие 
означава насилието, което е насочено 
срещу дадено лице поради неговия пол. 
То е форма на насилие, която засяга 
непропорционално повече жените и 
може да е взаимно свързана с, но не е 
ограничена до, случаи на насилие при 
близки взаимоотношения, сексуално 
насилие (включително сексуално 
посегателство и сексуален тормоз), 
сексуален трафик и робство, насилие 
в интимни връзки и други порочни 
практики като принудителните 
бракове и гениталното осакатяване 
на жени. Хомофобските и 
трансфобски атаки също са 
определени като форма на насилие, 
основано на пола. Изследвания 
показват, че една пета до една 
четвърт от жените са преживели 
актове на физическо насилие поне 
веднъж през живота си като 
възрастни, а повече от една десета са 
били жертва на сексуално насилие, 
включващо употреба на сила. Затова е 
от съществено значение всички 
форми на насилие, основано на пола, 
да се криминализират, а на 
жертвите да се предоставят 
специфични мерки за превенция и 
закрила и средства за правна защита.
Жените, които са жертви на 
насилие, основано на пола, и техните 
деца също се нуждаят от специално 
внимание и защита поради големия 
риск от повторна виктимизация с 
този вид престъпление и поради 
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тежката травма, причинена от това 
престъпление, тъй като то е 
извършено от лице, на което 
жертвата е следвало да може да се 
доверява, а и също така понеже 
жертвите не могат да разчитат на 
помощ от страна на партньора за 
преодоляване на травмата.

Or. en

Изменение 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) На жертвите на тероризма 
следва да се признава правото на 
възпоменание, изключително важен 
аспект от което е политическото
значение на жертвите на тероризма; 
това политическо значение намира 
израз в защитата на всичко това, 
което тероризмът се стреми да 
премахне, с цел да наложи своя 
изключващ и тоталитарен план, а 
именно свободите, утвърдени в 
демократичните държави, 
управлявани съгласно принципите на 
правовата държава.

Or. es

Изменение 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За всички жертви следва да се 
предвидят разумни улеснения, когато 
това е необходимо в конкретния 
случай, което означава необходими и 
подходящи промени и 
приспособявания, които да не налагат 
непропорционално или ненужно 
натоварване, така че да се гарантира, 
че жертвите с увреждания 
упражняват правата си по 
настоящата директива при 
равнопоставени с тези на 
останалите жертви условия. 
Разумните улеснения могат да 
включват, но не могат да се 
ограничават до, предоставяне на 
помощ в комуникацията, 
включително чрез квалифициран 
преводач на жестомимичен език, 
осигуряване на физически достъп до 
помещения и информация, пряко 
свързана с техния случай, 
предоставяне на информация на лесно 
разбираем език и промяна на формата 
на заседанието, така че да се улесни 
жертва с увреждане.

Or. en

Изменение 170
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Настоящата директива не 
разглежда изрично въпроса относно 
жертвите на тероризма и на 
организациите от мафиотски тип, 
които имат специфична структура в 
някои държави членки. Някои раздели, 
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които обхващат този конкретен 
проблем, следва да бъдат включени в 
статистиката, изготвяна въз основа 
на предоставяните от държавите 
членки данни относно 
функционирането на службите за 
подкрепа на жертвите. След като 
бъде определен мащабът на този 
конкретен проблем и бъдат 
идентифицирани евентуални нови 
потребности, се изготвя харта на ЕС, 
насочена към признаването на 
правата на жертвите на 
престъпления от този вид.  Този 
документ се основава на пет основни 
точки:
Въвеждане на определение на ЕС за 
жертва на организираната 
престъпност и на терористични 
престъпления, със структуриран 
доклад относно съответните 
особености.
Признаване на страданията, 
предлагане на защита и приемане на 
това, че жертви са загиналите  и 
ранените, както и членовете на 
техните семейства, лицата, които 
са обект на заплахи или сплашване, и 
тяхната свобода, която е и наша 
свобода.
Поправяне на нанесените вреди със 
съществени и решителни мерки, 
способстване за гражданствеността 
на възпоменанието и гарантиране на 
въздаването на справедливост.
Придаване на човешко лице на 
дебатите относно жертвите на тези 
организации, тъй като те са отделни 
хора, които страдат и които са 
въплъщение на атаката срещу 
общите ценности и на борбата срещу 
извършителите на тези 
престъпления.
Деполитизиране на дебатите 
относно жертвите.  Това е 
принципен въпрос: 
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тоталитаристите и фанатиците 
убиват.  Извращението на основните 
ценности на човечеството убива. В 
това се корени произходът на 
насилието, никога в свободния обмен 
на демократични идеи.

Or. es

Изменение 171
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Невинните жертви на 
тероризма и организираната 
престъпност са особено уязвими 
поради особения характер на 
престъплението. Те са подложени на 
сплашване, враждебно поведение и 
заплахи за отмъщение от членове на 
общности, свързани с 
извършителите. Следователно тези 
жертви следва да получат 
специфична помощ и признаване от 
обществото и да бъдат закриляни 
срещу всяко излагане на сплашване, 
омраза или страх. Комисията и 
държавите членки следва да 
обмислят приемането на специфично 
законодателство относно жертвите 
на тероризма и организираната 
престъпност, за да се признае 
техният публичен характер и да се 
включат по-подробни разпоредби, 
които да гарантират адекватна 
защита и подкрепа, признание, наред с 
други права, дългосрочна помощ за 
неотложни ситуации, всеобхватно 
възстановяване, закрила на личния и 
семейния живот, защита на 
достойнството и сигурността, 
правото на узнаване на истината и 
правото на памет. В това отношение 
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приоритет трябва да бъде 
установяването на истината от 
страна на съда в разумен срок.

Or. it

Изменение 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Основаното на пола насилие 
означава насилието, което е насочено 
срещу дадено лице поради неговия пол, 
неговата полова идентичност или 
полово изразяване. То е форма на 
насилие, която засяга 
непропорционално повече жените и 
може да е взаимно свързана с, но не е 
ограничена до, случаи на насилие при 
близки взаимоотношения, сексуално 
насилие (включително сексуално 
посегателство и сексуален тормоз), 
сексуален трафик и робство, насилие 
в интимни връзки и други порочни 
практики като принудителните 
бракове и гениталното осакатяване 
на жени. Хомофобските и 
трансфобски атаки също са 
определени като форма на насилие, 
основано на пола. Изследвания 
показват, че една пета до една 
четвърт от жените са преживели 
актове на физическо насилие поне 
веднъж през живота си като 
възрастни, а повече от една десета са 
били жертва на сексуално насилие, 
включващо употреба на сила. В този 
контекст е от съществено значение 
всички форми на насилие, основано на 
пола, да се криминализират, а на 
жертвите да се предоставят 
специфични мерки за превенция и 
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закрила и средства за правна защита.

Or. en

Изменение 173
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Невинните жертви на 
тероризма и организираната 
престъпност следва да получат 
специфична подкрепа, като се има 
предвид фактът, че нарушаването на 
лично право в такъв контекст 
нарушава също правата на 
обществото като цяло. Вследствие 
на това правото от лично естество 
следва да бъде защитавано специално, 
тъй като засяга колективни права. 
Всякакви мерки за правна защита и 
компенсация, предвиждани от 
публичните органи, особено по 
отношение на компенсациите, следва 
да бъдат достъпни само за невинните 
жертви на тероризма и 
организираната престъпност и за 
техните семейства.  

Or. it

Изменение 174
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
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престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо и изложено на по-
голям риск от вторично и повторно 
виктимизиране от страна на същия 
нападател, например жени, които са 
жертва на насилие, основано на пола.
Тази уязвимост може да се установи 
ефективно само посредством 
индивидуални оценки, извършвани 
възможно най-рано от тези лица, които 
могат да правят препоръки за 
предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм,
последиците от престъплението и 
нанесената на жертвата травма,
както и дали жертвата е чужденец.
Жертвите на тероризма се нуждаят от 
особено внимание във всяка оценка 
предвид различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.
Жените, които са жертви на 
насилие, основано на пола, и техните 
деца също се нуждаят от специално 
внимание и незабавна защита, тъй 
като има висок риск от повторно 
виктимизиране, както и от 
изключително голяма травма поради 
това, че престъплението се извършва 
от лице, на което жертвата е 
следвало да може да се довери.

Or. es
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Изменение 175
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита. 
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки
за предприемане на мерки за защита. 
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.
Специално внимание трябва да се 
обърне на „организираното 
сплашване“, при което цялата 
сложна структура на престъпните 
организации и социалните групи, 
които ги подкрепят, извършват 
координиран опит за пряко сплашване 
на конкретни лица, а чрез тях и на 
обществото като цяло. Те сплашват 
и оказват натиск върху лица, които 
поради своята дейност, мисли, 
отношение или позиция в социалната 
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и професионалната структура могат 
да бъдат обект на по-тежки 
нападения, включително убийство.

Or. es

Изменение 176
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по-специално да вземе 
предвид, inter alia, възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец и дали 
жертвата е мигрант, лице, търсещо 
убежище или ползващо се с 
международна закрила, по-конкретно 
жена, чийто правен статут може да 
зависи от този на предполагаемия 
извършител. Жертвите на тероризма се 
нуждаят от особено внимание във всяка 
оценка предвид различния характер на 
този вид престъпления, вариращи от 
актове на масов тероризъм до 
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целенасочени терористични актове 
срещу лица.

Or. en

Изменение 177
Judith Sargentini

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита. 
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите 
на тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове 
на масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита. 
Оценката следва по-специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност, както и дали жертвата е 
чужденец.

Or. en
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Изменение 178
Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите 
на тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове 
на масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо и да има специфични 
потребности. Тази уязвимост може да 
се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по-специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност и полово изразяване, 
етнически произход, раса, религия, 
сексуална ориентация, правно 
положение, здравословно състояние, 
увреждания, трудности в общуването, 
връзка или зависимост от заподозряното 
лице или обвиняемия, предишни 
претърпени престъпления и вид или 
характер на престъплението като 
престъпление поради предразсъдъци, 
организирана престъпност, мъчения или
жестоко, нечовешко или унизително 
отношение, нарушаване на правата 
на човека от страна на държавни 
служители, както и дали жертвата е 
чужденец.

Or. en

Изменение 179
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо и да има специфични 
потребности. Тази уязвимост може да 
се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по-специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица или 
жертвите на организираната 
престъпност, особено тази от 
мафиотски тип.

Or. it

Изменение 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо и да има специфични 
потребности. Тази уязвимост може да 
се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност и полово изразяване, 
етнически произход, раса, религия, 
сексуална ориентация, здравословно 
състояние, увреждания, трудности в 
общуването, връзка или зависимост от 
заподозряното лице или обвиняемия, 
предишни претърпени престъпления и 
вид или характер на престъплението 
като престъпление поради 
предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

Or. en

Изменение 181
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
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престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита. 
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, 
раса, религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец.

престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита. 
Оценката може по-специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец.

Or. nl

Изменение 182
Anna Záborská

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, 
раса, религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва, inter alia,  да вземе 
предвид възраст, пол, етнически 
произход, раса, религия, сексуална 
ориентация, здравословно състояние, 
увреждания, трудности в общуването, 
връзка или зависимост от заподозряното 
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зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

лице или обвиняемия, предишни 
претърпени престъпления и вид или 
характер на престъплението като 
организирана престъпност или 
тероризъм, както и дали жертвата е 
чужденец. Жертвите на тероризма се 
нуждаят от особено внимание във всяка 
оценка предвид различния характер на 
този вид престъпления, вариращи от 
актове на масов тероризъм до 
целенасочени терористични актове 
срещу лица.

Or. en

Изменение 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Жертвите на тероризма са 
особено уязвими поради особения 
характер на това престъпление. 
Жертвите на тероризма са 
подложени на сплашване, враждебно 
поведение, заплахи за отмъщение от 
членове на общности, свързани с 
извършителите на терористични 
актове, и затова следва да получат 
специална помощ и признание от 
обществото и трябва да бъдат 
закриляни срещу излагане на омраза и 
страх. Комисията и държавите 
членки следва да обмислят незабавно 
приемането на специфично 
законодателство относно жертвите 
на тероризма, за да се признае 
техният публичен характер и да се 
включат по-подробни разпоредби, 
които ще гарантират адекватна 
защита и подкрепа, признание, наред с 
други права, дългосрочна помощ за 
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неотложни ситуации, всеобхватно 
възстановяване, закрила на личния и 
семейния живот, защита на 
достойнството и сигурността, 
правото на узнаване на истината и 
правото на памет.

Or. en

Изменение 184
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) На жертвите, определени като 
уязвими, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време на 
наказателното производство. Точният 
характер и обхват на тези мерки следва 
да се определи в зависимост от 
индивидуалната оценка, в консултация 
със жертвата и в съответствие с 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда. Тревогите и 
опасенията на жертвата по отношение 
на производството следва да бъдат 
ключов фактор при определянето дали 
тя има нужда от определена мярка за 
защита.

(19) На жертвите, за които се счита, че 
имат специфични потребности,
следва да се предложат подходящи 
мерки за защита от началото на 
виктимизирането, преди, по време на
и след наказателното производство или 
друг съдебен процес, свързан с 
престъплението. Точният характер и 
обхват на тези мерки следва да
съответства на разпоредбите на 
международното право и на 
международните правила за защита и 
следва да се определи в зависимост от 
индивидуалната оценка, в консултация 
със жертвата и в съответствие с 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда. Тревогите и 
опасенията на жертвата по отношение 
на производството следва да бъдат 
ключов фактор при определянето дали 
тя има нужда от определена мярка за 
защита.

Or. es

Изменение 185
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) На жертвите, определени като 
уязвими, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време на 
наказателното производство. Точният 
характер и обхват на тези мерки следва 
да се определи в зависимост от
индивидуалната оценка, в консултация
със жертвата и в съответствие с 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда. Тревогите и 
опасенията на жертвата по отношение 
на производството следва да бъдат 
ключов фактор при определянето дали 
тя има нужда от определена мярка за 
защита.

(19) На жертвите, определени като 
уязвими, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време на 
наказателното производство. Точният 
характер и обхват на тези мерки следва 
да се определи в зависимост от
професионална индивидуална оценка, в 
консултация с жертвата и в 
съответствие с правилата за 
дискреционните правомощия на съда.
Тревогите и опасенията на жертвата по 
отношение на производството следва да 
бъдат ключов фактор при определянето 
дали тя има нужда от определена мярка 
за защита.

Or. es

Изменение 186
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) На жертвите, определени като 
уязвими, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време на 
наказателното производство. Точният 
характер и обхват на тези мерки следва 
да се определи в зависимост от 
индивидуалната оценка, в консултация 
със жертвата и в съответствие с 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда. Тревогите и 
опасенията на жертвата по отношение 
на производството следва да бъдат 
ключов фактор при определянето дали 
тя има нужда от определена мярка за 

(19) На жертвите, определени като 
уязвими, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време на 
наказателното производство, а когато е 
необходимо, също и след това.
Точният характер и обхват на тези 
мерки следва да се определи в 
зависимост от индивидуалната оценка, в 
консултация с жертвата и в 
съответствие с правилата за 
дискреционните правомощия на съда.
Тревогите и опасенията на жертвата по 
отношение на производството следва да 
бъдат ключов фактор при определянето 
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защита. дали тя има нужда от определена мярка 
за защита.

Or. it

Изменение 187
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Интересите на децата трябва да са 
основна грижа при прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията за правата на детето на 
Обединените нации от 1989 г.

(20) Интересите на децата трябва да са 
основна грижа при прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Конвенцията за правата на детето на 
Обединените нации от 1989 г. 
Специално внимание следва да се 
обръща на децата, и по-специално на 
непридружаваните деца, тъй като те 
имат нужда от закрила, подкрепа и 
специфична помощ поради особено 
уязвимото си положение. Държавите 
членки следва да гарантират, че са 
налице подходящи гаранции, които да 
предоставят на децата подходяща 
закрила, и следва да предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че специфичните 
действия за подпомагане и подкрепа 
на децата във физическото и психо-
социалното им възстановяване се 
предприемат съобразно индивидуална 
оценка на специалните 
обстоятелства на всяко конкретно 
дете жертва. Специалистите, които 
е вероятно да влязат в контакт с 
деца жертви, следва също да 
получават подходящо обучение за 
правата и потребностите на децата 
от различни възрастови групи, както 
и относно най-подходящия за тях вид 
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процедури .

Or. fr

Изменение 188
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
вземат предвид Конвенцията на ООН 
от 1979 г. за премахване на всички 
форми на дискриминация по 
отношение на жените (CEDAW), 
препоръките и решенията на 
Комитета по CEDAW и Конвенцията 
на Съвета на Европа за превенция и 
борба с насилието над жени.

Or. es

Изменение 189
Marc Tarabella

Предложение за директива
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) При прилагането на 
разпоредбите на настоящата 
директива държавите членки следва 
да действат с дължима грижа и да 
гарантират спазване на правата на 
жените по отношение на спазването 
на задълженията, произтичащи от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за премахване на 
всички форми на дискриминация по 
отношение на жените, както и да 
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отчитат стандартите, установени с 
Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над 
жени и домашното насилие.

Or. en

Изменение 190
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Рискът от допълнително 
утежняване на положението на жертвата 
от извършителя или в резултат на 
участието й в наказателното 
производство следва да се ограничи, 
като производството се провежда по 
координиран начин, който зачита 
жертвите и им дава възможност да 
установят отношения с властите, 
основани на доверие. Общуването с 
властите следва да е възможно най-
улеснено, като в същото време се 
ограничи броят на ненужните контакти, 
които жертвата има с тях, посредством 
например записване на разпитите на 
видео и разрешаване на използването на 
тези записи в съда. На служителите 
следва да се предостави възможно най-
голям избор от мерки, които да 
предотвратят дискомфорта за 
жертвата по време на съдебното 
производство вследствие по-специално 
на визуален контакт с извършителя, 
неговото семейство, съучастници или 
лица, присъстващи в залата. За тази цел 
държавите-членки се окуражават да 
въведат по възможност изпълняеми и 
практически мерки, които да дадат 
възможност на съдилищата да включат 
в своята инфраструктура отделни 
чакални за жертвите. Защитата на 

(22) Рискът от допълнително 
утежняване на положението на жертвата 
от извършителя или в резултат на 
участието й в наказателното 
производство следва да се ограничи, 
като производството се провежда по 
координиран начин, който поставя 
правата и потребностите на 
жертвите на централно място,
зачита жертвите и им дава възможност 
да установят отношения с властите, 
основани на доверие. Общуването с 
властите следва да е възможно най-
улеснено, като в същото време се 
ограничи броят на ненужните контакти, 
които жертвата има с тях, посредством 
например записване на разпитите на 
видео и разрешаване на използването на 
тези записи в съда или посредством 
използване на услугите на 
специализирани служби за подкрепа 
на жертвите. На служителите следва 
да се предостави възможно най-голям 
избор от мерки, включително 
ефективни мерки за защита, 
забраняващи всякакъв контакт на 
обвиняемия с жертвата, с цел да се 
предотврати дискомфортът за
жертвата преди, по време на и след
съдебното производство вследствие по-
специално на визуален контакт с 
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неприкосновеността на жертвата може 
да е важен способ за предотвратяване на 
допълнително утежняване на 
положението й и може да бъде 
постигната посредством серия от мерки, 
включително неразкриване или 
ограничения в разкриването на 
информация относно самоличността и 
местопребиваването на жертвата. Този 
вид защита е особено важен за деца 
жертви, включително неразкриването на 
името на детето.

извършителя, неговото семейство, 
съучастници или лица, присъстващи в 
залата. За тази цел държавите членки се 
окуражават да въведат по възможност 
изпълняеми и практически мерки, които 
да дадат възможност на съдилищата да 
включат в своята инфраструктура 
отделни чакални за жертвите. Защитата 
на неприкосновеността на жертвата 
може да е важен способ за 
предотвратяване на допълнително 
утежняване на положението й и може да 
бъде постигната посредством серия от 
мерки, включително неразкриване или 
ограничения в разкриването на 
информация относно самоличността и 
местопребиваването на жертвата. Този 
вид защита е особено важен за деца 
жертви, включително неразкриването на 
името на детето.

Or. es

Изменение 191
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Рискът от допълнително 
утежняване на положението на жертвата 
от извършителя или в резултат на 
участието й в наказателното 
производство следва да се ограничи, 
като производството се провежда по 
координиран начин, който зачита 
жертвите и им дава възможност да 
установят отношения с властите, 
основани на доверие. Общуването с 
властите следва да е възможно най-
улеснено, като в същото време се 
ограничи броят на ненужните контакти, 
които жертвата има с тях, посредством 
например записване на разпитите на 

(22) Рискът от допълнително 
утежняване на положението на жертвата 
от извършителя или в резултат на 
участието й в наказателното 
производство следва да се ограничи, 
като производството се провежда по 
координиран начин, който зачита 
жертвите и им дава възможност да 
установят отношения с властите, 
основани на доверие. Общуването с 
властите следва да е възможно най-
улеснено, като в същото време се 
ограничи броят на ненужните контакти, 
които жертвата има с тях, посредством 
например записване на разпитите на 
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видео и разрешаване на използването на 
тези записи в съда. На служителите 
следва да се предостави възможно най-
голям избор от мерки, които да 
предотвратят дискомфорта за жертвата 
по време на съдебното производство 
вследствие по-специално на визуален 
контакт с извършителя, неговото 
семейство, съучастници или лица, 
присъстващи в залата. За тази цел 
държавите членки се окуражават да 
въведат по възможност изпълняеми и 
практически мерки, които да дадат 
възможност на съдилищата да включат 
в своята инфраструктура отделни 
чакални за жертвите. Защитата на 
неприкосновеността на жертвата може 
да е важен способ за предотвратяване на 
допълнително утежняване на 
положението й и може да бъде 
постигната посредством серия от мерки, 
включително неразкриване или 
ограничения в разкриването на 
информация относно самоличността и 
местопребиваването на жертвата. Този 
вид защита е особено важен за деца 
жертви, включително неразкриването на 
името на детето.

видео и разрешаване на използването на 
тези записи в съда. На служителите 
следва да се предостави възможно най-
голям избор от мерки, които да 
предотвратят дискомфорта за жертвата 
по време на съдебното производство 
вследствие по-специално на визуален 
контакт с извършителя, неговото 
семейство, съучастници или лица, 
присъстващи в залата. За тази цел 
държавите членки се окуражават да 
въведат по възможност изпълняеми и 
практически мерки, които да дадат 
възможност на съдилищата да включат 
в своята инфраструктура отделни 
чакални за жертвите. Защитата на 
неприкосновеността на жертвата може 
да е важен способ за предотвратяване на 
допълнително утежняване на 
положението й и може да бъде 
постигната посредством серия от мерки, 
включително неразкриване или 
ограничения в разкриването на 
информация относно самоличността и 
местопребиваването на жертвата. Този 
вид защита е особено важен за деца 
жертви, включително неразкриването на 
името на детето.

(Езиково изменение, което се отнася 
само до испанския текст)

Or. es

Изменение 192
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Рискът от допълнително 
утежняване на положението на жертвата 
от извършителя или в резултат на 
участието й в наказателното 

(22) Рискът от допълнително 
утежняване на положението на жертвата 
от извършителя или в резултат на 
участието й в наказателното 
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производство следва да се ограничи, 
като производството се провежда по 
координиран начин, който зачита 
жертвите и им дава възможност да 
установят отношения с властите, 
основани на доверие. Общуването с 
властите следва да е възможно най-
улеснено, като в същото време се 
ограничи броят на ненужните контакти, 
които жертвата има с тях, посредством 
например записване на разпитите на 
видео и разрешаване на използването 
на тези записи в съда. На служителите 
следва да се предостави възможно най-
голям избор от мерки, които да 
предотвратят дискомфорта за жертвата 
по време на съдебното производство 
вследствие по-специално на визуален 
контакт с извършителя, неговото 
семейство, съучастници или лица, 
присъстващи в залата. За тази цел 
държавите членки се окуражават да 
въведат по възможност изпълняеми и 
практически мерки, които да дадат 
възможност на съдилищата да включат 
в своята инфраструктура отделни 
чакални за жертвите. Защитата на 
неприкосновеността на жертвата може 
да е важен способ за предотвратяване на 
допълнително утежняване на 
положението й и може да бъде 
постигната посредством серия от мерки, 
включително неразкриване или 
ограничения в разкриването на 
информация относно самоличността и 
местопребиваването на жертвата. Този 
вид защита е особено важен за деца 
жертви, включително неразкриването на
името на детето.

производство следва да се ограничи, 
като производството се провежда по 
координиран начин, който зачита 
жертвите и им дава възможност да 
установят отношения с властите, 
основани на доверие. Общуването с 
властите следва да е възможно най-
улеснено, като в същото време се 
ограничи броят на ненужните контакти, 
които жертвата има с тях. На 
служителите следва да се предостави 
възможно най-голям избор от мерки, 
които да предотвратят дискомфорта за 
жертвата по време на съдебното 
производство вследствие по-специално 
на визуален контакт с извършителя, 
неговото семейство, съучастници или 
лица, присъстващи в залата. За тази цел 
държавите членки се окуражават да 
въведат по възможност изпълняеми и 
практически мерки, които да дадат 
възможност на съдилищата да включат 
в своята инфраструктура отделни 
чакални за жертвите. Защитата на 
неприкосновеността на жертвата може 
да е важен способ за предотвратяване на 
допълнително утежняване на 
положението й и може да бъде 
постигната посредством серия от мерки, 
включително неразкриване на 
информация относно самоличността и 
местопребиваването на жертвата. Този 
вид защита е също важен за деца 
жертви, включително неразкриването на 
името на детето.

Or. nl

Изменение 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Антония Първанова
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Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) По целесъобразност държавите 
членки следва, като отчитат 
принципа на свобода на изразяване, да 
насърчават медиите и 
журналистите да приемат насоки за 
саморегулиране и, в рамките на 
своите информационни дейности, да 
предприемат подходящи мерки за 
гарантиране на защитата на личния 
и семейния живот на жертвите, 
особено непълнолетните, и на 
членовете на техните семейства. 
Държавите членки следва да 
възпират медиите от това да 
интервюират жертви в неудобен 
момент, да интервюират жертви 
деца, да обсъждат ужасяващи 
подробности за престъпления, да 
публикуват информация, която би 
могла да се отрази отрицателно на 
достоверността на информацията на 
жертвата, да осигури популярност на 
извършителя или да обвини 
жертвата за престъплението. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че жертвите имат 
ефективни средства за правна 
защита, когато правото им на 
зачитане на личния и семейния 
живот е нарушено.

Or. en

Изменение 194
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) С цел да се улесни по-
ефективната защита на правата и 
интересите на жертвите, 
държавите членки следва да 
разработят общ, основаващ се на 
много агенции, и всеобхватен подход. 
Във връзка с това държавите членки 
следва да гарантират, че са налице 
механизми, които предвиждат 
ефективно сътрудничество между 
съдебната власт, прокурорите, 
правоприлагащите органи, местните 
и регионални органи, идентифицирани 
по подходящ начин неправителствени 
и други съответни организации. 
„Механизъм“ означава всяка 
официална или неофициална 
структура, като например 
протоколи, кръгли маси или всеки друг 
метод, позволяващ на повече 
специалисти да си сътрудничат по 
стандартизиран начин.

Or. it

Изменение 195
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Когато в съответствие с настоящата 
директива на детето трябва да бъде 
назначен настойник и/или представител, 
тези роли могат да бъдат изпълнявани 
от един и същи човек или от 
юридическо лице, институция или 
орган.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. nl
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Изменение 196
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва обучение 
относно конкретните служби, към 
които следва да бъдат насочвани 
жертвите, и специализирано 
обучение, когато тяхната работа е 
насочена към жертви със специфични 
потребности.

Or. es

Изменение 197
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в личен
контакт с жертвите, следва да бъдат 
обучени да установяват и посрещат 
нуждите на жертвите посредством 
първоначално и постоянно обучение –
включително изучаване на 
жестомимичен език – до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
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Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

Or. hu

Обосновка

Пояснение с цел защита и гарантиране на правата на жертвите в съответствие с 
параграфи 11 и 37 от резолюцията на Парламента от 25 октомври 2011 г. (относно 
мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за 
хората с увреждания за периода 2010-2020 г.).

Изменение 198
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение
или специфично психологично 
обучение.

Or. it

Изменение 199
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в (24) Служителите, участващи в 
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наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално 
и постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да имат достъп до 
подходящо обучение и да получават 
такова обучение, така че да са в 
състояние да идентифицират 
жертвите, да работят с тях, да 
установяват и посрещат нуждите им
посредством първоначално и постоянно 
обучение до ниво, подходящо за 
контакта им с жертвите. Това следва да 
включва, когато е необходимо, 
специализирано обучение. Държавите 
членки следва да насърчават 
прилагането на такова изискване за 
обучение за: полицейски служби, 
адвокати, здравни служби, социални 
служби и социални работници, съдии 
и служители на съдебните органи, 
служители, отговарящи за закрилата 
на правата на детето, и всички други 
лица, които е вероятно да имат 
контакт с жертвите при 
изпълнението на служебните си 
задължения.

Or. fr

Изменение 200
Sonia Alfano

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.



PE483.693v02-00 84/148 AM\894864BG.doc

BG

необходимо, специализирано обучение. Полицията, прокурорите и 
останалите служители, занимаващи 
се със случаи на насилие, основано на 
пола, следва да бъдат обучавани за 
подходящите методи за работа с 
жертви на такова насилие по начин, 
чувствителен към измерението на 
пола. Това обучение следва да бъде 
институционализирано и 
стандартизирано във всички държави 
членки и да се извършва в условията 
на тесни консултации с 
идентифицирани по подходящ начин 
неправителствени организации и 
доставчици на услуги за жертвите на 
насилие, основано на пола.

Or. it

Изменение 201
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, могат да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите.
Това може да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

Or. nl

Изменение 202
Anna Záborská
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, 
включително с признати и активни 
неправителствени организации, 
работещи с жертвите на 
престъпления, особено по 
инициативи за оформяне на 
политиката, информационни 
кампании и кампании за повишаване 
на осведомеността, програми за 
изследвания и образование и за 
обучение, както и при мониторинга и 
оценката на въздействието на 
мерките за подкрепа и защита на 
жертвите на престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 203
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
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за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления. В това отношение 
следва да се популяризират по-
специално всички програми на 
държавите членки и на Съюза, 
подпомагащи развитието на 
дейности от този тип, както и да се 
намали бюрокрацията, с която се 
сблъскват организациите, готови да 
се възползват от тези програми.

Or. es

Изменение 204
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления. Що се отнася до 
лицата с увреждания, държавите 
членки следва да разполагат с обучени 
специалисти, способни да отговарят 
на техните потребности, така че 
лицата с увреждания да могат да 
упражняват своите права при равни 
условия.

Or. es
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Изменение 205
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с
признати и активни неправителствени 
организации, работещи на пълен 
работен ден или като доброволчески 
труд с жертвите на престъпления, 
особено по инициативи за оформяне на 
политиката, информационни кампании 
и кампании за повишаване на 
осведомеността, програми за 
изследвания и образование и за 
обучение, както и при мониторинга и 
оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

Or. de

Обосновка

В директивата следва да се споменава доброволческият труд, който е ключов 
елемент в подкрепата за жертвите.

Изменение 206
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 

(25) Държавите членки могат да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
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гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

Or. nl

Изменение 207
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Екологичните престъпления не 
са без жертви; колективното или 
масово виктимизиране, тенденцията 
да се включват неконвенционални 
жертви, както и често 
постепенното и мълчаливо естество 
на виктимизирането, затрудняват 
борбата с екологичните 
престъпления. Вредите върху 
околната среда и въпросът за 
техните жертви засягат не само 
лични интереси, но също и цели 
общности или групи хора, и включват 
необходимост последиците от 
днешните действия да се разглеждат 
с оглед на идните поколения въз 
основа на отговорността между 
поколенията и да се признае правото 
на всяко лице от настоящите и 
идните поколения да живее в околна 
среда, отговаряща на неговото здраве 
и благоденствие, в съответствие с 
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Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на 
разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на 
вземане на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда към институциите и органите 
на Общността1. Някои процесуални 
права в областта на околната среда, 
касаещи, inter alia, достъпа до 
правосъдие, могат да се гарантират 
чрез признаване в настоящата 
директива на околната среда и 
нейните екосистеми като 
потенциални жертви, понасящи 
вреда от неправомерни действия.

____________
1 ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

Or. en

Изменение 208
Ádám Kósa

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Вторична виктимизация, 
сплашване и дискриминация може да 
се проявят, ако жертвите са 
набелязани поради своята раса, 
религия, убеждения, националност, 
възраст, сексуална ориентация, 
инвалидност, пол или социална 
принадлежност. Други причини за 
необявяване на престъпления са 
ниското равнище на доверие в 
системата на правораздаването, 
проблеми с разбирането на 
системата за подаване на жалби и 
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опасения за неприемливо отношение 
от страна на органите, които 
проявяват недоверие или неразбиране 
към жертвите (например поради 
глухота на последните), независимо 
че имат същата националност. Също 
така съществуват опасения, че те 
няма да проявят уважение към 
жертвите или да признаят техния 
статут на жертви. За да се насърчи 
и облекчи обявяването и да се даде 
възможност на жертвите да 
прекъснат кръга на повтарящата се 
виктимизация, е наложително да са 
налице надеждни системи за 
подкрепа на жертвите и 
компетентните органи да са 
подготвени да откликват на 
жертвите по уважителен, разбиращ, 
равнопоставен и професионален 
начин. Налице е необходимост от 
подходящо обучение и подходящо 
равнище на специализация от страна 
на съответните органи, както и от 
нормативна уредба, в която да се 
обръща подходящо внимание на 
правата на жертвите, включително 
закрила от сплашване и вторично 
виктимизиране. Мерките следва да 
включват възможност трети лица да 
обявяват събития, предоставяне на 
права на процесуално 
представителство на служби за 
подкрепа на жертви и възможност за 
използване на комуникационни 
технологии като електронна поща, 
официални / заверени или 
регистрирани видео записи, или всяко 
друго електронно средство за 
подаване на жалба за включване в 
подаван доклад.

Or. hu

Обосновка

Необходимо уточнение с цел гарантиране на правата на глухите по-конкретно, тъй 
като не е винаги очевидно дали глухите хора, които разбират само жестомимичен 
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език, разбират също езика, който се говори в тяхната страна.

Изменение 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Вторична виктимизация, 
сплашване и дискриминация може да 
се проявят, когато жертвите са 
набелязани поради свои лични 
особености като раса, религия, 
убеждения, националност, възраст, 
сексуална ориентация, инвалидност, 
пол, полова идентичност, полово 
изразяване или социална 
принадлежност, което е водеща 
причина за високия процент 
необявявани престъпления. Слабото 
доверие в системата на 
правораздаването, трудното 
разбиране на системата за подаване 
на жалба, страхът от получаване на 
неприемливо отношение от органите 
поради недоверие, неуважение или 
непризнаване на жертвата, са 
допълнителни причини за необявяване 
на престъпления. За да се насърчи и 
облекчи обявяването и да се даде 
възможност на жертвите да 
прекъснат кръга на повтарящата се 
виктимизация, е наложително да са 
налице надеждни системи за 
подкрепа на жертвите и органите на 
държавите членки да са подготвени 
да откликват на жертвите по 
уважителен, разбиращ, 
равнопоставен и професионален 
начин. Това изисква достатъчно 
обучение и подходящо равнище на 
специализация от страна на всички 
съответни органи, както и правна 
уредба, в която да се обръща 
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достатъчно внимание на правата на 
жертвите, включително правото на 
закрила срещу сплашване и вторична 
виктимизация. Мерките биха могли 
също да включват създаването на 
условия за обявяване от трета 
страна и оправомощаване на 
организации за подкрепа на жертвите 
да се включват в производства от 
името на жертвите, както и 
позволяване на използването на 
комуникационни технологии като 
формуляри за оплаквания, подавани по 
електронна поща или чрез интернет 
сайтове.

Or. en

Изменение 210
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като целта за установяване 
на общи минимални стандарти не може 
да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки, 
действащи самостоятелно на 
национално, регионално или местно 
равнище, и може съответно поради 
обхвата и потенциалните последици 
да бъде по-добре постигната на 
равнище Европейския съюз, Съюзът 
може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

(26) Тъй като държавите членки 
могат сами да определят достатъчни
минимални стандарти, предложението 
за директива нарушава принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз.
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Or. nl

Обосновка

Нидерландия вече е приела напълно адекватни разпоредби за подкрепата и закрилата 
на жертвите на престъпления и затова предложението за директива не й е нужно.

Изменение 211
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Личните данни, обработвани в
изпълнение на настоящата директива, 
следва да бъдат защитени в 
съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета от 
27 ноември 2008 г. относно защитата 
на личните данни, обработвани в 
рамките на полицейското и 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, и в 
съответствие с принципите, 
предвидени в Конвенцията на Съвета 
на Европа от 28 януари 1981 г. за 
защита на лицата във връзка с 
автоматичната обработка на лични 
данни, която е ратифицирана от 
всички държави членки.

(27) Личните данни, обработвани в
случай на влизане в сила на настоящата 
директива, следва да бъдат защитени в 
съответствие с местното 
законодателство.

Or. nl

Изменение 212
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
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престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или
службите за възстановително 
правосъдие.

престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство или в други 
съдебни производства, отнасящи се до 
престъплението, и са признати като 
жертви и третирани с уважение, 
тактичност и професионализъм, без 
никаква дискриминация във всичките си 
контакти с компетентните органи, 
службите за подкрепа на жертвите,
службите за възстановително 
правосъдие или други органи, 
работещи с жертвите на 
престъпления.

Or. en

Изменение 213
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност, индивидуален 
подход и професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Or. es

Изменение 214
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация, основана на признаци 
като пол, раса, цвят, етнически или 
социален произход, генетични белези, 
език, религия или убеждение, 
политическо или всяко друго мнение, 
националност, принадлежност към 
национално малцинство, имущество, 
раждане, инвалидност, възраст, пол, 
полова идентичност и полово 
изразяване, сексуална ориентация, 
имиграционен статут и право на 
пребиваване, и здравословно 
състояние (включително ХИВ и 
СПИН), във всичките си контакти с 
публичните органи, службите за 
подкрепа на жертвите или службите за 
възстановително правосъдие.

Or. en

Изменение 215
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления, независимо от своя 
правен статут, получават подобаваща 
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наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с компетентните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Or. en

Изменение 216
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват
във всички фази на наказателното 
производство и са признати като жертви 
и третирани с уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Or. it

Изменение 217
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички невинни жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Or. it

Изменение 218
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) физическо лице, което е претърпяло 
увреждане, включително физическо или 
умствено увреждане, емоционално 
страдание или икономическа загуба, 
които са пряка последица на 
престъпление;

i) физическо лице, което лично или 
колективно е претърпяло увреждане, 
включително физическо или умствено 
увреждане, емоционално страдание или 
икономическа загуба, които са пряка 
последица на престъпление или 
съществено увреждане на неговите 
основни права чрез действия или 
бездействия, които са в нарушение на 
наказателното право на държавите 
членки, включително на законите, 
определящи наказуемата злоупотреба 
със сила;

Or. en
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Изменение 219
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка i а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) физическо лице, което е обект на 
дискриминация в своя личен, социален 
или обществен живот поради 
причини, свързани с неговата 
сексуална, езикова или етническа 
идентичност или философски, 
идеологически, политически, 
културни или религиозни убеждения;      

Or. it

Изменение 220
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка i б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) физическо лице, което е обект на 
схеми или планове от страна на 
терористични групи, сговаряне с 
престъпна цел, мафиотски 
структури или групировки на 
организираната престъпност, които 
могат да действат постоянно, с цел 
да заплашват живота на това лице, 
ограничават неговата свобода на 
изразяване, движение или участие в 
социалния или обществения живот, 
или нанасят икономически или 
психологически вреди;     

Or. it
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Изменение 221
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка i в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iв) физическо лице, което, след като е 
сътрудничило на съдилищата, е под 
постоянна заплаха от терористични 
групи, сговаряне с престъпна цел, 
мафиотски структури или 
групировки на организираната 
престъпност, които могат да 
действат постоянно;  

Or. it

Изменение 222
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка i г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iг) физическо лице, чиито материални 
или психически условия за живот са 
влошени дотолкова, че не са 
подходящи за човешко същество; 

Or. it

Изменение 223
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) членовете на семейството на лице, 
чиято смърт е била причинена от 

ii) близките членове на семейството
или лицата на издръжка на жертва, 
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престъпление; чиято смърт е била причинена от 
престъпление, както и лицата, които 
са претърпели вреди при намеса с цел 
подпомагане на жертви в беда или с 
цел предотвратяване на 
виктимизация;

Or. en

Изменение 224
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) членовете на семейството на лице, 
чиято смърт е била причинена от 
престъпление;

ii) членовете на семейството на лице, 
чиято смърт или физическо или 
умствено увреждане са били 
причинени от престъпление;

Or. en

Изменение 225
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) членовете на семейството на лице, 
чиято смърт е била причинена от 
престъпление;

ii) членовете на семейството и 
ембрионите на лице, чиято смърт или 
инвалидност е била причинена от 
престъпление;

Or. hu

Обосновка

Възникването на трайно увреждане — което има както „обективни“, физически 
прояви, така и психическо отражение — е действителна пречка при недостъпността 
на архитектурната среда. Загубата на ембрион не може да се разглежда просто 
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като (тежка) телесна повреда, тъй като в европейските страни ембрионите могат 
да имат правоспособност с ретроактивен ефект, който е свързан с раждането на 
живо дете и е определен като условие (например в областта на наследството), 
докато загубата на друга част от тялото не може. (Умишлената и насилствена 
промяна в наследяването по закон е друга ситуация).

Изменение 226
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) членовете на семейството на лице, 
чиято смърт е била причинена от 
престъпление;

ii) членовете на семейството на лице, 
чиято смърт е била пряко причинена от 
престъпление и те са претърпели 
вреди в резултат от тази смърт;

Or. en

Изменение 227
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) средата, понасяща вреди, 
причинени от престъпление. 
Държавите членки гарантират, че 
всички групи, фондации или 
сдружения, които съгласно устава си 
по националното право имат за цел 
опазването на околната среда, биха 
могли да упражняват правата, 
предвидени в глава 3 от настоящата 
директива.    

Or. en



PE483.693v02-00 102/148 AM\894864BG.doc

BG

Изменение 228
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) непълнолетни, които са 
наследници или лица на издръжка на 
жертвата, която е понесла 
физическа или умствена вреда, 
причинена от предполагаемо 
престъпно деяние.

Or. en

Изменение 229
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) член(ове) на семейството на лице, 
чиято смърт е била причинена от 
престъпление, или лице или лица, 
признати за настойник или 
представител на жертва, която по 
време на извършване на 
престъплението или след него е 
станала частично или напълно 
нетрудоспособна;

Or. hu

Обосновка

Възникването на трайно увреждане — което има както „обективни“, физически 
прояви, така и психическо отражение — е действителна пречка поради 
недостъпността на архитектурната среда. Загубата на ембрион не може да се 
разглежда просто като (тежка) телесна повреда, тъй като в европейските страни 
ембрионите могат да имат правоспособност с ретроактивен ефект, който е свързан 
с раждането на живо дете и е определен като условие (например в областта на 
наследството), докато загубата на друга част от тялото не може. (Тук следва да се 
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повдигне въпросът за умишлената промяна чрез насилие на наследяване по закон.)

Изменение 230
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia)  членовете на семейството на 
лице,  което е претърпяло тежко 
телесно увреждане вследствие на 
престъпление, или лицата, оказващи 
подкрепа, които имат официални 
правомощия да подпомагат жертви, 
които се нуждаят от значителна 
подкрепа за упражняване на своята 
правоспособност, преди или след 
извършването на престъплението.

Or. lt

Изменение 231
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „членове на семейството“ означава 
съпруг, небрачен партньор, 
регистриран партньор, роднини по 
пряка линия, братя и сестри и 
зависимите от жертвата лица;

заличава се

Or. en

Обосновка

Упоменаването на небрачните и регистрираните партньори изглежда не на място, 
като се има предвид, че тези правни категории не са признати в много държави 
членки.  Като цяло е за предпочитане разпоредбата да се заличи, с цел да се 
гарантира зачитането на националната компетентност в областта на семейното 
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право.

Изменение 232
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „членове на семейството“ означава 
съпруг, небрачен партньор, 
регистриран партньор, роднини по 
пряка линия, братя и сестри и 
зависимите от жертвата лица;

б) „членове на семейството“ означава 
съпруг, лице, което живее с 
жертвата в ангажирана, постоянна 
и стабилна интимна връзка с общо 
домакинство, роднини по пряка линия, 
братя и сестри и издържаните от 
жертвата лица;

Or. en

Изменение 233
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „небрачен партньор“ означава лице, 
което живее със жертвата на 
постоянна и стабилна основа, без 
връзката да е регистрирана пред 
властите;

заличава се

Or. en

Изменение 234
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „небрачен партньор“ означава лице, 
което живее със жертвата на 
постоянна и стабилна основа, без 
връзката да е регистрирана пред 
властите;

заличава се

Or. en

Обосновка

Упоменаването на небрачните партньори в член 2, буква в) изглежда не на място, 
като се има предвид, че подобни правни категории не са признати в много държави 
членки.  Като цяло е за предпочитане разпоредбата да се заличи, с цел да се 
гарантира зачитането на националната компетентност в областта на семейното 
право.

Изменение 235
Kinga Göncz

Предложение за директива
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „небрачен партньор“ означава лице, 
което живее със жертвата на постоянна 
и стабилна основа, без връзката да е 
регистрирана пред властите;

в) „небрачен партньор“ означава всяко 
лице, без да се прилагат 
дискриминационни критерии, което 
живее със жертвата на постоянна и 
стабилна основа, без връзката да е 
регистрирана пред властите;

Or. en

Изменение 236
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „регистриран партньор“ означава 
партньор, с който жертвата е 
сключила регистрирано 
партньорство в съответствие със 
законодателството на дадена 
държава членка;

заличава се

Or. en

Изменение 237
Anna Záborská

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „регистриран партньор“ означава 
партньор, с който жертвата е 
сключила регистрирано 
партньорство в съответствие със 
законодателството на дадена 
държава членка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Упоменаването на регистрираните партньори в член 2, буква г) изглежда не на 
място, като се има предвид, че подобни правни категории не са признати в много 
държави членки.  Като цяло е за предпочитане разпоредбата да се заличи, с цел да се 
гарантира зачитането на националната компетентност в областта на семейното 
право.

Изменение 238
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Член 2 – буква д)



AM\894864BG.doc 107/148 PE483.693v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да съберат жертвата и 
обвиняемия с цел постигането на
доброволно споразумение помежду им, 
относно възстановяване на вредата, 
нанесена от престъплението;

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да улесняват процеса на 
постигане на извънсъдебно уреждане 
на случая чрез доброволно 
споразумение, в което обвиняемият 
поема отговорност по отношение на 
престъплението и обещава
възстановяване и заплащане на вреди 
и обезщетение за жертвата, при 
условие че жертвата е съгласна с 
това и обвиняемият отговаря на 
предвидените условия.

Or. es

Изменение 239
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да съберат жертвата и 
обвиняемия с цел постигането на 
доброволно споразумение помежду им, 
относно възстановяване на вредата, 
нанесена от престъплението;

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да улеснят процеса на 
възстановително правосъдие, при 
който обвиняемият поема 
отговорност за престъплението и се 
ангажира с възстановяване, 
заплащане за вреди и обезщетение, 
което може да доведе до извънсъдебно 
уреждане на наказателното дело, при 
условие че жертвата е съгласна с 
това и обвиняемият изпълнява 
условията за възстановяването;

Or. en
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Обосновка

Тази формулировка звучи проблематично; създава се впечатлението, че жертвите и 
обвиняемите лица „разрешават някакъв проблем помежду си“, и не се отчита, че 
едно лице, т.е. жертвата, е станало жертва на друго лице, т.е. обвиняемия.

Изменение 240
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да съберат жертвата и 
обвиняемия с цел постигането на 
доброволно споразумение помежду им, 
относно възстановяване на вредата, 
нанесена от престъплението;

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да съберат жертвата и 
обвиняемия с цел постигането на 
доброволно споразумение помежду им, 
относно възстановяване на вредата, 
нанесена от престъплението. Това е 
подход към правосъдието, който се 
съсредоточава върху потребностите 
на жертвите, на извършителите на 
престъпления, както и на 
съответната общност, вместо да 
отговаря на абстрактни правни 
принципи или да наказва 
извършителя;

Or. en

Изменение 241
Claude Moraes

Предложение за директива
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да съберат жертвата и 
обвиняемия с цел постигането на 

д) „служби за възстановително 
правосъдие“ означава служби, които 
имат за цел да съберат жертвата и 
обвиняемия с цел постигането на 
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доброволно споразумение помежду им, 
относно възстановяване на вредата, 
нанесена от престъплението;

доброволно споразумение помежду им, 
относно възстановяване на вредата, 
нанесена от престъплението. Услугите 
за възстановително правосъдие могат 
да се предоставят чрез преки срещи 
между жертвата и извършителя на 
престъплението или чрез непряк 
контакт, при който жертвата не се 
среща с извършителя на 
престъплението;

Or. en

Изменение 242
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „лице с увреждане“ означава лице 
с физическо, умствено, 
интелектуално или сетивно 
увреждане, което в комбинация с 
различни други пречки, може да 
възпрепятства пълното му и 
ефективно участие в обществото на 
равни начала с останалите граждани.

заличава се

Or. en

Изменение 243
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „служби за подкрепа на 
жертвите“ означава служби, които 
предлагат пълна или частична 
подкрепа, включително придружаване 
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или представляване на  жертвата 
пред съда; тези служби са независими 
и основната им цел е защитата на 
правата и потребностите на 
жертвата; службите за подкрепа на 
жертвите включват и 
специализирани служби за подкрепа 
на специфични групи жертви, като 
например жертви на насилие, 
основано на пола, деца, жертви на 
терористични нападения и др.

Or. es

Изменение 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „насилие, основано на пола“ 
означава насилие срещу жена, което е 
насочено срещу нея поради факта, че 
тя е жена, или което засяга 
непропорционален брой жени, или 
насилие, което е насочено срещу лице 
поради неговия пол или полова 
идентичност.

Or. en

Изменение 245
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „насилие, основано на пола“ 
означава насилие срещу жени, което е
форма на дискриминация съгласно 
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Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по 
отношение на жените и което е 
насочено срещу жена поради факта, 
че тя е жена, или което засяга 
непропорционален брой жени или е 
насочено срещу лице поради неговия 
пол или полова идентичност;

Or. en

Изменение 246
Антония Първанова, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „насилие, основано на пола“ 
означава престъпление, което е 
насочено срещу лице поради неговия 
пол или полова идентичност или 
което засяга непропорционален брой 
лица от определен пол или с 
определена полова идентичност и 
което води до телесно или душевно 
увреждане, емоционално страдание 
или икономическа загуба на 
жертвата;

Or. en

Изменение 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „насилие, основавано на пола“ 
означава насилие, което е насочено 
срещу лице поради неговия пол, полова 
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идентичност или полово изразяване;

Or. en

Изменение 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Член 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „насилие при близки 
взаимоотношения“ означава насилие, 
извършено спрямо жертва от лице, 
което е или е било съпруг(а) или 
партньор или друг член на 
семейството на жертвата. Този вид 
насилие засяга непропорционален брой 
жени.

Or. en

Изменение 249
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „насилие при близки 
взаимоотношения“ означава насилие, 
извършено спрямо жертва от лице, 
което е или е било съпруг(а) или 
партньор или друг член на 
семейството на жертвата. Този вид 
насилие засяга непропорционален брой 
жени и престъплението се утежнява 
от факта, че в много случаи те са 
също така зависими от обвиняемия в 
материално или социално отношение 
или във връзка с правото си на 
пребиваване. 
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Or. en

Изменение 250
Антония Първанова, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Член 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „насилие при близки 
взаимоотношения“ означава 
престъпление, което е извършено 
против жертва от лице, което е или 
е било съпруг(а) или партньор или друг 
член на семейството на жертвата, 
независимо от това, дали 
извършителят има или е имал общо 
домакинство с жертвата, и което 
води до телесно или душевно 
увреждане, емоционално страдание 
или икономическа загуба на 
жертвата.

Or. en

Изменение 251
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, при първия си контакт с 
органа, компетентен да приеме жалбата 
им за извършено престъпление, 
получават своевременно следната 
информация:

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, при първия си контакт с 
органа, компетентен да приеме жалбата 
им за извършено престъпление, 
своевременно получават следната 
информация:

Or. en
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Изменение 252
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, при първия си контакт с 
органа, компетентен да приеме жалбата 
им за извършено престъпление, 
получават своевременно следната 
информация:

Държавите членки осигуряват, че 
всички жертви, при първия си контакт 
с органа, компетентен да приеме 
жалбата им за извършено престъпление, 
получават своевременно следната 
информация, на разбираем за тях език, 
като по целесъобразност в нея са 
използвани съобразени с децата 
методи на комуникация:

Or. en

Изменение 253
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, при първия си контакт с 
органа, компетентен да приеме жалбата 
им за извършено престъпление, 
получават своевременно следната 
информация:

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, при първия си контакт с 
органа, компетентен да приеме жалбата 
им за извършено престъпление, 
получават своевременно следната 
информация, предоставена в 
поискания от жертвата вид (в 
писмен вид, устно и/или на 
жестомимичен език):

Or. hu

Обосновка

Трябва да се посочи ясно, че информацията следва да е съобразена с потребностите 
на жертвата.
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Изменение 254
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, при първия си контакт с 
органа, компетентен да приеме жалбата 
им за извършено престъпление, 
получават своевременно следната 
информация:

(Не се отнася до българския текст)

Or. it

Изменение 255
Kinga Göncz

Предложение за директива
Член 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) цялата необходима информация за 
своите права, включително за своето 
право на справедлив съдебен процес, 
достъпа до адвокат, правото на 
устен превод и правото на 
обжалване;

Or. en

Изменение 256
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) видът подкрепа, която могат да 
получат;

в) вида подкрепа, която могат да
получат, и от кого могат да получат 
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такава подкрепа;

Or. en

Изменение 257
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) видът подкрепа, която могат да 
получат;

в) вида подкрепа, която имат правото
да получат;

Or. it

Изменение 258
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) процедурите, които следват 
подаването на жалба за извършено 
престъпление, и ролята им в тях;

г) процедурите, които следват 
подаването на жалба за извършено 
престъпление, и ролята им в тях, 
включително процедурите за 
наказателните производства за 
малолетни и непълнолетни и за 
пълнолетни лица, ролята на (децата) 
жертви, значението, предвиденото 
време и начина на даване на 
свидетелски показания и начините, 
по които ще се проведат разпитите 
по време на разследването и съдебния 
процес;

Or. en
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Изменение 259
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) до каква степен и при какви условия 
имат право да получат правни съвети, 
правна помощ или друг вид съвети;

е) при какви условия имат право да 
получат правни съвети, правна помощ 
или друг вид независими съвети от 
квалифицирани лица;

Or. en

Изменение 260
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) до каква степен и при какви условия 
имат право да получат правни съвети, 
правна помощ или друг вид съвети;

е) до каква степен и при какви условия 
имат право да получат правни съвети, 
правна помощ или друг вид съвети, 
включително езикови съвети;

Or. it

Изменение 261
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) в каква степен и при какви 
условия те имат правото на устен и 
писмен превод, включително превод 
на жестомимичен език;

Or. hu
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Обосновка

Следва да има разпоредби и относно устния превод, включително по-уеднаквен достъп 
в Европа за хората, които използват жестомимичния език на страната си, по-
специално във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2011 
г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. и съображение Л и 
параграф 11 от нея.

Изменение 262
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако пребивават в друга държава 
членка, специалните механизми, с които 
разполагат за защита на своите 
интереси;

з) ако пребивават в друга държава 
членка, специалните механизми, с които 
разполагат за защита на своите 
интереси, например искането за 
издаване на европейска заповед за 
защита.

Or. en

Изменение 263
Rosario Crocetta

Предложение за директива
Член 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако пребивават в друга държава
членка, специалните механизми, с 
които разполагат за защита на своите 
интереси;

з) ако пребивават в друга държава, 
специалните механизми, с които 
разполагат за защита на своите 
интереси;

Or. it
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Изменение 264
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 3 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) ако върху тях е наложена от 
държавата каквато и да е мярка за 
неотклонение или към тях се прилага 
друга институционална рамка, 
специалните механизми, с които 
разполагат, за да имат достъп до 
определения орган и да докладват пред 
него;

Or. en

Изменение 265
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) процедури за подаване на жалба при 
нарушаване на правата им;

и) процедури за подаване на жалба при 
нарушаване на правата им от 
компетентния орган в рамките на 
наказателното производство;

Or. en

Изменение 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 3 – точка й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) по какъв начин и при какви условия 
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могат да се ползват с мерки за 
защита.

Or. en

Изменение 267
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, държавите 
членки гарантират, че когато на 
жертвите е нанесена тежка травма, 
те получават следната информация:
а) степента, в която имат право на 
медицински грижи;
б) степента, в която имат право на 
специализирана и подходяща 
подкрепа;
в) по какъв начин и при какви условия 
могат да получат помощ за 
намирането на подходящо 
настаняване на друго място с 
подходящи условия на безопасност;
г) по какъв начин и при какви условия 
могат да се ползват с мерки за 
защита и да се придвижват в 
рамките на Съюза при същото 
равнище на защита.

Or. en

Обосновка

Психологическата подкрепа може да бъде важна за жертвите, но тя не винаги е 
достатъчна; жертвите на домашно насилие например могат да се нуждаят от 
своевременна финансова подкрепа, тъй като са били материално зависими от 
обвиняемия. Това може да бъде неотложно: понякога жертвите нямат пари дори за 
да купят храна за себе си и децата си; ето защо е по-добре да се говори за 
„подходяща“ подкрепа.
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Изменение 268
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато жертвата е дете, от 
съществено значение е то да получи 
цялата информация, посочена в 
параграф 1, по целесъобразен начин. 
Тази информация трябва да е лесно 
достъпна и да предоставя ясни 
указания относно съответните 
процедури.

Or. fr

Изменение 269
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията се предоставя или 
устно, или писмено и на разбираем и 
достъпен език, като се отчитат 
евентуалните специфични 
потребности на жертвата и 
съответните обстоятелства.

Or. en

Изменение 270
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
жертвите, които не разбират или не 
говорят езика на съответната 
държава членка, получават 
информацията, посочена в параграф 
1, на език, който разбират.

Or. en

Изменение 271
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава за правото им да 
получават информацията по-долу 
относно своя случай и че могат да 
получат тази информация, ако са 
изразили желание за това:

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава без неоправдано 
забавяне за правото им да получават 
информацията по-долу относно своя 
случай:

Or. en

Изменение 272
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава за правото им да 
получават информацията по-долу 
относно своя случай и че могат да 
получат тази информация, ако са 
изразили желание за това:

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава своевременно за 
правото им да получават информацията 
по-долу относно своя случай, освен ако 
са изразили изрично своето желание да 
не получават такава информация:
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Or. en

Изменение 273
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава за правото им 
да получават информацията по-долу 
относно своя случай и че могат да 
получат тази информация, ако са 
изразили желание за това:

1. Държавите членки осигуряват, че на 
всички жертви се съобщава на език, 
който те разбират, за правото им да 
получават информацията по-долу 
относно своя случай и че могат да 
получат тази информация, ако са 
изразили желание за това:

Or. en

Изменение 274
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко решение, включително 
обосновката му, с което се прекратява 
наказателното производство, започнато 
в резултат на подадена от жертвата 
жалба за извършено престъпление, като 
например решение за непродължаване 
или прекратяване на разследването или 
преследването или окончателно 
решение по дело, включително присъда;

а) всяко решение, включително 
обосновката му, с което се прекратява 
наказателното производство, започнато 
в резултат на подадена от жертвата 
жалба за извършено престъпление, като 
например решение за непродължаване 
или прекратяване на разследването или 
преследването или окончателно 
решение по дело или решение на 
съдебните заседатели, при което 
националното право не предвижда 
предоставянето на обосновка, 
включително присъда;

Or. en
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Изменение 275
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко решение, включително 
обосновката му, с което се прекратява 
наказателното производство, започнато 
в резултат на подадена от жертвата 
жалба за извършено престъпление,
като например решение за 
непродължаване или прекратяване на 
разследването или преследването или 
окончателно решение по дело, 
включително присъда;

а) всяко решение, включително 
обосновката му, с което се прекратява 
наказателното производство, като 
например решение за непродължаване 
или прекратяване на разследването или 
преследването или окончателно 
решение по дело, включително присъда;

Or. en

Изменение 276
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за развитието на 
наказателното производство, започнато 
в резултат на подадена от жертвата 
жалба за извършено престъпление,
освен в изключителни случаи, когато 
това може да доведе до негативни 
последици за нормалната работа по 
делото;

б) информация за развитието на 
наказателното производство, освен в 
изключителни случаи, когато това може 
да доведе до негативни последици за 
нормалната работа по делото;

Or. en

Изменение 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информация за наличието на 
здравни услуги, услуги за оказване на 
психологическа подкрепа, социални 
услуги и други съответни услуги, 
както и по какъв начин могат да 
получат достъп до тези услуги преди, 
по време на и след разглеждането, 
отлагането или прекратяването на 
делото, както и правни или други 
видове консултации и 
представителство, обезщетяване и 
спешна финансова подкрепа, ако това 
е приложимо в случая;

Or. en

Изменение 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) информация относно процедурите 
за съдебните производства за 
малолетни и непълнолетни и за 
пълнолетни лица, включително 
ролята на децата жертви, 
значението, предвиденото време и 
начина на даване на свидетелски 
показания, както и начините, по 
които ще се проведат разпитите по 
време на разследването и съдебния 
процес;

Or. en
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Изменение 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) информация относно 
съществуващите механизми за 
оказване на подкрепа на жертвата 
при подаването на жалба и 
участието в разследването и 
съдебното производство.

Or. en

Изменение 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация, 
ако са изразили желание за това.

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани без ненужно 
забавяне за освобождаването или 
бягството на лицето, което е 
задържано, на което е наложена 
мярка за неотклонение „задържане 
под стража“, което е разследвано или 
осъдено за престъпления, които ги 
засягат. Жертвите също така са 
информирани за всички мерки, 
предприети за защита на жертвите, 
например ограничителни заповеди или 
заповеди за невлизане в контакт. 
Държавите членки гарантират, че 
жертвите получават ефективна 
подкрепа и помощ при получаването 
на такава информация.

Or. en
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Изменение 281
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация,
ако са изразили желание за това.

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани без неоправдано 
забавяне за освобождаването или 
бягството на лицето, което е 
задържано, включително задържано в 
досъдебната фаза, на което е 
наложена мярка за неотклонение 
„задържане под стража“, което е 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат.
Жертвите също така са 
информирани без неоправдано 
забавяне за всякакви ограничителни 
заповеди, издадени от съдебните 
органи за защита на жертвите, 
например заповеди за невлизане в 
контакт. Държавите членки 
гарантират, че жертвите получават 
ефективна подкрепа и помощ при 
получаването на тази информация.
Жертвите получават тази информация, 
освен ако компетентният орган знае, 
че информирането за 
освобождаването може да причини 
вреда на извършителя.

Or. en

Изменение 282
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази 
информация, ако са изразили желание 
за това.

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат, освен 
ако са изразили изрично своето 
желание да не получават такава 
информация.

Or. en

Изменение 283
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация, 
ако са изразили желание за това.

2. Държавите членки гарантират, че на  
всички жертви се предоставя 
възможността да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. Всички 
жертви получават тази информация, 
ако са изразили желание за това.

Or. en

Изменение 284
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 2. Държавите членки гарантират, че на 
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жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация, 
ако са изразили желание за това.

жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация, 
ако са изразили желание за това, и те 
могат да променят решението си по 
всяко време.

Or. it

Изменение 285
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази
информация, ако са изразили желание 
за това.

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани без ненужно 
забавяне за освобождаването или 
бягството на лицето, което е 
задържано, на което е наложена 
мярка за неотклонение „задържане 
под стража“, което е разследвано или 
осъдено за престъпления, които ги 
засягат. Държавите членки 
гарантират, че жертвите получават 
ефективна подкрепа и помощ при 
получаването на такава информация.

Or. it

Изменение 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация, 
ако са изразили желание за това.

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани без ненужно 
забавяне за освобождаването или 
бягството на лицето, което е 
задържано, на което е наложена 
мярка за неотклонение „задържане 
под стража“, което е разследвано или 
осъдено за престъпления, които ги 
засягат. Държавите членки 
гарантират, че жертвите получават 
ефективна подкрепа и помощ при 
получаването на тази информация, 
включително за правото на 
обжалване, ако това е възможно.
Жертвите получават тази информация, 
освен ако компетентният орган знае, 
че информирането за 
освобождаването може да причини 
вреда на извършителя.

Or. en

Изменение 287
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки осигуряват, че
жертвите, които са заявили, че не 
желаят да получават информацията, 
упомената в параграфи 1 и 2, не я 
получават.

3. Държавите членки гарантират 
правото на жертвите да променят по 
всяко време решението си относно 
това, дали желаят или не да получават 
информацията, посочена в параграфи 1 
и 2.

Or. en
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Изменение 288
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите и 
членовете на техните семейства в 
пълна степен разбират и могат да бъдат
напълно разбрани по време на 
контактите си с компетентните
органи от първия контакт с тях, по 
време на и след приключване на
наказателното производство или друг 
процес, свързан с престъплението,
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Or. es

Изменение 289
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните 
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните 
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация. В това 
отношение се отделя особено 
внимание на трудностите при 
разбирането или комуникацията, 
които могат да се дължат на някакъв 
вид увреждане, поради което се 
отдава приоритет на достъпни 
носители и формати.



PE483.693v02-00 132/148 AM\894864BG.doc

BG

Or. es

Изменение 290
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с 
компетентните органи в 
наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Or. en

Изменение 291
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните 
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че всички жертви 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните 
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Or. en

Изменение 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните 
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че всички жертви, 
като се вземат предвид техните 
индивидуални и специфични 
потребности, разбират и могат да 
бъдат разбрани по време на контактите 
си с публичните органи в наказателното 
производство, включително когато тези 
органи предоставят информация.

Or. en

Изменение 293
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1 следва да се 
обърне специално внимание, ако 
жертвата е дете.

Or. fr

Изменение 294
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите, които не разбират или не 
говорят езика, на който се провежда 
наказателното производство, се 
предоставя по тяхно желание

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите, които не разбират или не 
говорят езика, на който се провежда 
наказателното производство, се 
предоставя безплатен устен превод по 
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безплатен устен превод по време на 
изслушвания или разпити на жертвата в 
наказателното производство пред 
разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпити, както и устен превод за 
участието на жертвите в съдебните 
заседания и евентуални належащи 
междинни заседания.

време на изслушвания или разпити на 
жертвата в наказателното производство 
пред разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпити, както и устен превод за 
участието на жертвите в съдебните 
заседания и евентуални належащи 
междинни заседания  или при всички 
комуникации с техния адвокат.

Or. en

Изменение 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите, които не разбират или не 
говорят езика, на който се провежда 
наказателното производство, се 
предоставя по тяхно желание безплатен 
устен превод по време на изслушвания 
или разпити на жертвата в 
наказателното производство пред 
разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпити, както и устен превод за 
участието на жертвите в съдебните 
заседания и евентуални належащи 
междинни заседания.

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите, които не разбират или не 
говорят езика, на който се провежда 
наказателното производство, се 
предоставя по тяхно желание безплатен 
устен превод по време на изслушвания 
или разпити на жертвата в 
наказателното производство пред 
разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпити, както и устен превод за 
участието на жертвите в съдебните 
заседания и евентуални належащи 
междинни заседания. При този устен 
превод се отчитат специфичните 
потребности на жертвата и 
степента, в която тя може да се 
нуждае от допълнителна подкрепа за 
разбиране на цялото значение на 
всяко едно устно изказване и 
последиците от него. Вземат се 
мерки, за да се гарантира, че това се 
обяснява по тактичен и съобразен със 
съответното лице начин, като се 
вземат надлежно предвид възрастта 
на жертвата и нейната степен на 
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зрялост.

Or. en

Изменение 296
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите, които не разбират или не 
говорят езика, на който се провежда 
наказателното производство, се 
предоставя по тяхно желание безплатен 
устен превод по време на изслушвания 
или разпити на жертвата в 
наказателното производство пред 
разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпити, както и устен превод за 
участието на жертвите в съдебните 
заседания и евентуални належащи 
междинни заседания.

1. Държавите членки могат да 
осигурят, че на жертвите, които не 
разбират или не говорят езика, на който 
се провежда наказателното 
производство, се предоставя по тяхно 
желание устен превод по време на 
изслушвания или разпити на жертвата в 
наказателното производство пред 
разследващите и съдебните органи, 
включително по време на полицейски 
разпити, както и устен превод за 
участието на жертвите в съдебните 
заседания и евентуални належащи 
междинни заседания.

Or. nl

Изменение 297
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, които искат да съобщят 
за престъпление и които не разбират 
или не говорят езика на 
компетентния орган, имат 
възможност да съобщят за 
престъплението. С цел да се постигне 
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това, държавите членки най-малкото 
гарантират, че при съобщаването за 
извършеното престъпление 
жертвите получават помощ на език, 
който те разбират.

Or. en

Изменение 298
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че жертвите, които желаят да 
подадат жалба за извършено 
престъпление и които не разбират 
или не говорят езика на 
компетентния орган, имат 
възможност да направят това. 
Държавите членки гарантират най-
малкото, че при подаването на жалба 
във връзка с извършено престъпление 
жертвите получават помощ на език, 
който те разбират. Държавите 
членки гарантират, че жертвите са 
информирани за правото си на 
получаване на помощ по прост и 
достъпен начин и на език, който те 
разбират.

Or. en

Изменение 299
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)



AM\894864BG.doc 137/148 PE483.693v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират, 
че жертвите, които съобщават за 
извършено престъпление, са 
информирани на прост и достъпен 
език за своето право да получат 
информация относно правото на 
активно участие в наказателното 
производство.

Or. en

Изменение 300
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират, 
че жертвите, които подават жалба 
във връзка с извършено престъпление, 
са информирани по прост и достъпен 
начин и на език, който те разбират, 
за правото на получаване на 
информация относно правото на 
жертвите на активно участие в 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 301
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се гарантира, че жертвите могат 
да упражняват правата си в 

2. За да се гарантира, че жертвите могат 
ефективно да упражняват правата си в 
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наказателното производство, държавите 
членки осигуряват, че във всички 
останали случаи и по искане на 
жертвата, е наличен безплатен устен 
превод в съответствие с нуждите на 
жертвата и ролята й в производството.

наказателното производство, държавите 
членки осигуряват, че във всички 
останали случаи и по искане на 
жертвата е наличен безплатен устен 
превод в съответствие с нуждите на 
жертвата и ролята й в производството.
Държавите членки гарантират, че 
жертвите са информирани за 
правото си на получаване на услуги за 
устен превод по прост и достъпен 
начин и на език, който те разбират.

Or. en

Изменение 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се гарантира, че жертвите могат 
да упражняват правата си в 
наказателното производство, държавите 
членки осигуряват, че във всички 
останали случаи и по искане на 
жертвата, е наличен безплатен устен 
превод в съответствие с нуждите на 
жертвата и ролята й в производството.

2. За да се гарантира, че жертвите могат 
да упражняват правата си в 
наказателното производство, държавите 
членки осигуряват, че във всички 
останали случаи и по искане на 
жертвата е наличен безплатен устен 
превод в съответствие с 
индивидуалните и специфични нужди
на жертвата и ролята й в 
производството, с цел да се гарантира, 
че жертвата напълно разбира 
предоставяната информация.

Or. en

Изменение 303
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се гарантира, че жертвите могат 
да упражняват правата си в 
наказателното производство, държавите 
членки осигуряват, че във всички 
останали случаи и по искане на 
жертвата, е наличен безплатен устен 
превод в съответствие с нуждите на 
жертвата и ролята й в производството.

2. За да се гарантира, че жертвите могат 
да упражняват правата си в 
наказателното производство, държавите 
членки могат да осигурят, че във 
всички останали случаи и по искане на 
жертвата е наличен устен превод в 
съответствие с нуждите на жертвата и 
ролята й в производството.

Or. nl

Изменение 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато това е уместно, може да се 
използват комуникационни технологии 
като видеоконферентна, телефонна или 
интернет връзка, освен ако физическото 
присъствие на преводача се налага, за да 
може жертвата да упражни ефективно 
своите права или да разбере 
производството.

3. Когато това е уместно, може да се 
използват комуникационни технологии 
като видеоконферентна, телефонна или 
интернет връзка, освен ако физическото 
присъствие на преводача се налага, за да 
може жертвата да упражни ефективно 
своите права или да разбере 
производството. Ако жертвата е дете, 
се гарантира, че помещенията или 
чакалните, предоставени за 
участието на жертвата във 
видеоконференция или в изслушвания 
или разпити, са подходящи за деца и в 
тях децата не се чувстват 
заплашени.

Or. en

Изменение 305
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват, че 
жертва, която не разбира или не говори 
езика, на който се провежда 
наказателното производство, получава 
безплатен писмен превод по нейно 
искане на информацията по-долу, 
доколкото тази информация се 
предоставя на жертвата:

(Не се отнася до българския текст)

Or. es

Изменение 306
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват, че 
жертва, която не разбира или не говори 
езика, на който се провежда 
наказателното производство, получава 
безплатен писмен превод по нейно 
искане на информацията по-долу, 
доколкото тази информация се 
предоставя на жертвата:

4. Държавите членки осигуряват, че 
жертва, която не разбира или не говори 
езика, на който се провежда 
наказателното производство, получава 
безплатен писмен превод по нейно 
искане на информацията по-долу, на 
език, който жертвата разбира, 
доколкото тази информация се 
предоставя на жертвата:

Or. en

Изменение 307
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват, че 
жертва, която не разбира или не говори 
езика, на който се провежда 
наказателното производство, получава 
безплатен писмен превод по нейно 
искане на информацията по-долу, 
доколкото тази информация се 
предоставя на жертвата:

4. Държавите членки могат да 
осигурят, че жертва, която не разбира 
или не говори езика, на който се 
провежда наказателното производство, 
получава писмен превод по нейно 
искане на информацията по-долу, 
доколкото тази информация се 
предоставя на жертвата:

Or. nl

Изменение 308
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) жалбата за извършено престъпление 
до компетентния орган;

а) съществените части от жалбата за
извършено престъпление до 
компетентния орган;

Or. en

Изменение 309
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация от особено важно 
значение за упражняването от страна на 
жертвите на правата им в наказателното 
производство в съответствие с 
нуждите и ролята им в това 
производство.

в) информация от особено важно 
значение за упражняването от страна на 
жертвите на правата им в наказателното 
производство. Жертвите или техният 
адвокат могат да представят 
обосновано искане за всякаква друга 
информация, за която се счита, че е 
от съществено значение.



PE483.693v02-00 142/148 AM\894864BG.doc

BG

Or. en

Изменение 310
Judith Sargentini

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация от особено важно 
значение за упражняването от страна 
на жертвите на правата им в 
наказателното производство в 
съответствие с нуждите и ролята им в 
това производство.

в) информация от особено важно 
значение за ефективното
упражняване от страна на жертвите на 
правата им в наказателното 
производство в съответствие с нуждите 
и ролята им в това производство.

Or. en

Изменение 311
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) осигуряването на устен и писмен 
превод не удължава неоснователно 
наказателното производство.

Or. de

Обосновка

Акцентът в рамките на наказателното производство е върху обвиняемия, който се 
счита за невиновен до доказване на вината му. Писменият превод може да бъде 
причина за прекомерно протакане на производството, особено когато на 
предполагаемия извършител е наложена мярка за неотклонение „задържане под 
стража“, и затова писменият превод следва да се предоставя само за дела, при които 
той е от съществено значение и е необходим.
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Изменение 312
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки осигуряват, че е 
налице процедура или механизъм, с 
които се проверява дали жертвата 
разбира и говори езика на наказателното 
производство и дали има нужда от 
писмен превод и помощ от устен 
преводач.

5. Държавите членки осигуряват, че е 
налице процедура или механизъм, с 
които се проверява дали жертвата 
разбира и говори езика на наказателното 
производство и дали има нужда от 
писмен превод и помощ от устен 
преводач. В държавите членки с 
повече от един официален език това 
право се прилага по отношение на 
официалния език, избран от 
жертвата, дори когато това не е 
общият език, използван във 
въпросната държава членка.

Or. es

Изменение 313
Auke Zijlstra

Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки осигуряват, че е 
налице процедура или механизъм, с 
които се проверява дали жертвата 
разбира и говори езика на наказателното 
производство и дали има нужда от 
писмен превод и помощ от устен 
преводач.

5. Държавите членки могат да 
осигурят, че е налице процедура или 
механизъм, с които се проверява дали 
жертвата разбира и говори езика на 
наказателното производство и дали има 
нужда от писмен превод и помощ от 
устен преводач.

Or. nl

Изменение 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
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Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си,
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата им 
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност 
и действащи независимо и в защита 
на интересите на жертвата, от 
момента, в който на жертвите се 
причини вреда, в хода на 
наказателното производство и след 
неговото приключване и независимо 
от мястото на престъплението.

Or. en

Изменение 315
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си, 
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата им 
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни и подходящи услуги в 
подкрепа на жертвите в условията на 
поверителност и действащи 
независимо и в защита на интересите 
на жертвата, от момента, в който 
на жертвите се причини вреда, в хода 
на наказателното производство и 
след неговото приключване и 
независимо от мястото на 
престъплението. Жертвите със 
специфични потребности имат 
достъп до осигуряващи услуги в 
подкрепа на жертвите служби, 
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които са специализирани в работата 
с жертви на вида престъпление, от 
който е пострадала жертвата, с цел 
да се осигури възможно най-
качествена подкрепа.

Or. en

Обосновка

Критерият за независимостта трябва да се прилага независимо от публичния или 
частния характер на службите за оказване на помощ и подкрепа.

Изменение 316
Angelika Werthmann

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си, имат 
достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си, имат 
достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност, 
преди и в хода на наказателното 
производство, както и в рамките на 
подходящ срок след приключване на 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 317
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
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им, в съответствие с нуждите си,
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

им, независимо от техния правен 
статут, имат достъп до служби, 
осигуряващи безплатни и 
леснодостъпни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност,
от момента, в който на жертвите се 
причини вреда, в хода на 
наказателното производство и след 
неговото приключване и независимо 
от мястото на престъплението.

Or. en

Изменение 318
Claude Moraes

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си, имат 
достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си, имат 
достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност, 
както в собствените си държави 
членки, така и в други държави 
членки, ако това е необходимо.

Or. en

Обосновка

Това ще позволи на жертвите и на членовете на техните семейства да получат 
достъп до служби, осигуряващи услуги в подкрепа на жертвите, в трансгранични 
случаи, в които престъплението е извършено в държава членка, различна от 
държавата членка, в която те живеят.

Изменение 319
Auke Zijlstra
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Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си, имат 
достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

1. Държавите членки могат да 
осигурят, че жертвите и членовете на 
семействата им, в съответствие с 
нуждите си, имат достъп до служби, 
осигуряващи услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

Or. nl

Изменение 320
Iratxe García Pérez

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Жертвите на някои специфични 
видове престъпления, като например 
насилие, основано на пола, или 
малтретиране на дете, получават 
достъп до специализирани служби за 
подкрепа, за да се гарантира, че 
получават възможно най-добрата 
подкрепа.

Or. es

Изменение 321
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на жертвите се 
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оказват помощ и подкрепа от 
момента, в който компетентните 
органи имат сериозни основания да 
считат, че е възможно те да са 
пострадали от някое от 
престъпленията, включени в обхвата 
на настоящата директива.

Or. it


