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Pozměňovací návrh 103
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Evropská unie si stanovila cíl udržet a 
rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a 
práva, jehož základním kamenem je 
vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v 
občanských a trestních věcech.

(1) Evropská unie si stanovila cíl udržet a 
rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a 
práva, založený na dodržování lidských 
práv, na demokratických institucích a 
právním státě, jehož základním kamenem 
je vzájemné uznávání soudních rozhodnutí 
v občanských a trestních věcech.

Or. es

Pozměňovací návrh 104
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Unie je odhodlána chránit oběti 
trestných činů a zavést minimální pravidla.
a přijala rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o 
postavení obětí v trestním řízení. V rámci 
Stockholmského programu, který přijala 
Evropská rada na svém jednání ve dnech 
10. a 11. prosince 2009, byla Komise a 
členské státy vyzvány, aby prověřily, jak 
zlepšit právní předpisy a praktická opatření 
na podporu ochrany obětí.

(2) Unie je odhodlána chránit oběti 
trestných činů a zavést minimální pravidla 
a přijala rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o 
postavení obětí v trestním řízení. V rámci 
Stockholmského programu, který přijala 
Evropská rada na svém jednání ve dnech 
10. a 11. prosince 2009, byla Komise a 
členské státy vyzvány, aby prověřily, jak 
zlepšit právní předpisy a praktická opatření 
na podporu ochrany obětí a zajistit, aby se 
pozornost, podpora a uznání věnované
všem obětem, zejména však obětem 
terorismu, staly evropskou prioritou.

Or. es
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Pozměňovací návrh 105
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Unie je odhodlána chránit oběti 
trestných činů a zavést minimální pravidla. 
a přijala rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o 
postavení obětí v trestním řízení. V rámci 
Stockholmského programu, který přijala 
Evropská rada na svém jednání ve dnech 
10. a 11. prosince 2009, byla Komise a 
členské státy vyzvány, aby prověřily, jak 
zlepšit právní předpisy a praktická opatření 
na podporu ochrany obětí.

(2) Unie je odhodlána chránit oběti 
trestných činů a zavést minimální pravidla 
a přijala rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o 
postavení obětí v trestním řízení. V rámci 
Stockholmského programu, který přijala 
Evropská rada na svém jednání ve dnech 
10. a 11. prosince 2009, byla Komise a 
členské státy vyzvány, aby prověřily, jak 
zlepšit právní předpisy a praktická opatření 
na podporu ochrany obětí a jak posílit 
prostor svobody, bezpečnosti a práva 
prostřednictvím opatření zaměřených na 
zájmy a potřeby občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2a) Tato směrnice je součástí 
legislativního balíčku, jehož cílem je 
posílit práva obětí v Unii. Při jejím 
provádění by členské státy měly přihlížet 
ke směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 
2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a 
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 
dětské pornografii1.
______________
1 Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1.
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Or. it

Pozměňovací návrh 107
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3a) V závěrech Rady o odstranění násilí 
páchaného na ženách v Evropské unii ze 
dne 8. března 2010 jsou členské státy 
vyzývány, aby věnovaly odpovídající 
prostředky předcházení případům násilí 
páchaného na ženách a boji proti tomuto 
násilí a aby poskytly odpovídající pomoc a 
ochranu obětem.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3a) V usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a 
základních rysech nového rámce politiky 
EU pro boj proti násilí páchanému na 
ženách1 jsou navrženy strategie boje proti 
násilí páchanému na ženách, domácímu 
násilí a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, které tvoří základ budoucích 
legislativních nástrojů v oblasti trestního 
práva proti násilí založenému na pohlaví, 
včetně rámce boje proti násilí páchanému 
na ženách (politika, prevence, ochrana, 
stíhání, poskytování a partnerství), na 
který má navázat akční plán EU.
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_____________
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dipozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli příslušným
orgánem, službou pro podporu obětí, 
službou restorativní justice nebo případně 
jakoukoli příslušnouorganizací zacházeno 
s respektem, citlivě a profesionálně 
s ohledem na jejich osobní situaci, práva a 
bezprostřední potřeby, věk, gender, 
zdravotní postižení a úroveň vyspělosti při 
současném respektování jejich tělesné, 
duševní a mravní nedotknutelnosti. Měly 
by být chráněny před sekundární a 
opakovanou viktimizací a zastrašováním, 
měly by mít k dispozici vhodnou podporu, 
která by usnadnila jejich zotavení, a měly 
by mít k dispozici účinný přístup k právní 
ochraně.

Or. es

Pozměňovací návrh 110
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dipozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

(5) Trestný čin je porušení individuálních 
práv obětí. Oběti by proto měly být jako 
takové uznány a mělo by s nimi být ve 
všech kontaktech s jakýmkoli veřejným 
orgánem, službou pro podporu obětí nebo 
službou restorativní justice zacházeno 
individuálně, s respektem, citlivě a 
profesionálně s ohledem na jejich osobní 
situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dispozici
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být při plném 
dodržování jejich lidských práv jako 
takové uznány a mělo by s nimi být ve 
všech kontaktech s jakýmkoli veřejným 
orgánem, službou pro podporu obětí nebo 
službou restorativní justice zacházeno 
s respektem, citlivě a profesionálně 
s ohledem na jejich osobní situaci a 
bezprostřední potřeby, bez jakékoli 
diskriminace založené např. na pohlaví, 
rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním 



PE483.693v02-00 8/127 AM\894864CS.doc

CS

před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dipozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

původu, genetických rysech, jazyku, 
náboženském vyznání nebo přesvědčení, 
politickém nebo jiném postoji, státní 
příslušnosti, příslušnosti k národnostním 
menšinám, na majetkových poměrech, 
původu, zdravotním postižení, věku, 
genderu, genderové identitě a projevu, 
sexuální orientaci, přistěhovaleckém a 
pobytovém statusu, zdravotním stavu 
(včetně HIV a AIDS) při současném 
respektování jejich tělesné, duševní a 
mravní nedotknutelnosti. Měly by být 
chráněny před sekundární a opakovanou 
viktimizací a zastrašováním, měly by mít k 
dispozici vhodnou podporu, která by 
usnadnila jejich zotavení, a měly by mít k 
dispozici dostatečný přístup k právní 
ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dipozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 

(5) Trestný čin je porušení individuálních 
práv obětí, jakož i čin proti celé 
společnosti. Oběti by proto měly být jako 
takové uznány a mělo by s nimi být ve 
všech kontaktech s jakýmkoli příslušným
orgánem, službou pro podporu obětí nebo 
službou restorativní justice zacházeno 
s respektem, citlivě a profesionálně 
s ohledem na jejich osobní situaci a 
bezprostřední potřeby, věk, gender, 
zdravotní postižení a úroveň vyspělosti při 
současném respektování jejich tělesné, 
duševní a mravní nedotknutelnosti. Měly 
by být chráněny před sekundární a 
opakovanou viktimizací a zastrašováním, 
měly by mít k dispozici vhodnou podporu, 
která by usnadnila jejich zotavení, a měly 
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dostatečný přístup k právní ochraně. by mít k dispozici účinný a včasný přístup 
k právní ochraně.

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dipozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

(5) Trestný čin je porušení individuálních 
práv obětí, jakož i čin proti společnosti. 
Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dispozici
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

Or. nl

Pozměňovací návrh 114
Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 

(5) Trestný čin je čin proti společnosti, 
jakož i porušení individuálních práv obětí. 
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Oběti by proto měly být jako takové 
uznány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně s ohledem na jejich 
osobní situaci a bezprostřední potřeby, věk, 
gender, zdravotní postižení a úroveň 
vyspělosti při současném respektování 
jejich tělesné, duševní a mravní 
nedotknutelnosti. Měly by být chráněny 
před sekundární a opakovanou viktimizací 
a zastrašováním, měly by mít k dipozici 
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich 
zotavení, a měly by mít k dispozici 
dostatečný přístup k právní ochraně.

Oběti by proto měly být při plném 
dodržování jejich lidských práv jako 
takové uznány a mělo by s nimi být ve 
všech kontaktech s jakýmkoli veřejným 
orgánem, službou pro podporu obětí nebo 
službou restorativní justice zacházeno 
s respektem, citlivě a profesionálně 
s ohledem na jejich osobní situaci a 
bezprostřední potřeby, bez jakékoli 
diskriminace založené např. na věku, 
genderu, pohlaví, barvě pleti, etnickém 
nebo sociálním původu, genetických 
rysech, jazyku, náboženském vyznání 
nebo přesvědčení, politickém nebo jiném 
postoji, právním statusu, státní 
příslušnosti, příslušnosti k národnostním 
menšinám, majetkových poměrech, 
původu, genderové identitě a genderovém 
projevu, sexuální orientaci, migračním a 
pobytovém statusu, zdravotním stavu 
(včetně HIV a AIDS) při současném 
respektování jejich tělesné, duševní a 
mravní nedotknutelnosti. Měly by být 
chráněny před sekundární a opakovanou 
viktimizací a zastrašováním, měly by mít k 
dispozici vhodnou podporu, která by 
usnadnila jejich zotavení, a měly by mít k 
dispozici dostatečný přístup k právní 
ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5a) Trestná činnost je navíc útokem proti 
celé společnosti a hodnotám spolužití, na 
kterých je společnost založena. Tato 
zásada je zřejmá zejména tehdy, když se 
některé organizace snaží změnit základní 
pravidla spolužití prostřednictvím 
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nedemokratických prostředků a s použitím 
síly ve snaze o vytvoření neoficiálních 
mocenských struktur paralelně 
existujících spolu s legitimními orgány. 
To je případ teroristických organizací a 
skupin organizované trestné činnosti. Zde 
vyvstávají specifické problémy, jako např. 
organizované zastrašování, které má 
zvláštní nároky na ochranu, podporu a 
uznání postižených osob.

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5a) 25. října 2011 přijal Evropský 
parlament usnesení o mobilitě a začlenění 
osob se zdravotním postižením a o 
Evropské strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením 2010–2020, ve 
kterém se uvádí, že řada osob se 
zdravotním postižením i nadále trpí 
diskriminací vzhledem k absenci rovného 
uznání před zákonem a justicí, a v němž 
jsou členské státy vyzývány, aby tyto 
nedostatky napravily, včetně toho, že 
zajistí skutečný přístup osob s postižením 
ke spravedlnostizejména s ohledem na 
právo na komunikaci a přístup k ní 
(včetně Braillova písma, znakové řeči a 
dalších alternativních forem 
komunikace);

Or. hu

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem zabezpečit a zajistit práva obětí; Evropský parlament již přijal stanovisko o 
zajištění práv osob se zdravotním postižením s ohledem na přístup ke spravedlnosti.
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Pozměňovací návrh 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
soukromý a rodinný život, práva na 
vlastnictví a práva dítěte, starších osob a 
osob se zdravotním postižením a práva na 
spravedlivý proces.

(7) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
práva na nediskriminaci, práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života, zásady rovného postavení mužů a 
žen, práva na vlastnictví a práva dítěte, 
starších osob a osob se zdravotním 
postižením a práva na spravedlivý proces.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
soukromý a rodinný život, práva na 
vlastnictví a práva dítěte, starších osob a 
osob se zdravotním postižením a práva na 
spravedlivý proces.

(7) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
soukromý a rodinný život, práva na 
vlastnictví a práva dítěte, starších osob a 
osob se zdravotním postižením a práva na 
spravedlivý proces. Touto směrnicí není 
dotčena Úmluva OSN o právním 
postavení uprchlíků z roku 1951, pokud 
jde o zásadu nenavracení a základní 
právo obětí v odůvodněných případech 
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žádat o azyl a pobývat v něm.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní nedotknutelnost, 
soukromý a rodinný život, práva na 
vlastnictví a práva dítěte, starších osob a 
osob se zdravotním postižením a práva na 
spravedlivý proces.

(7) Tato směrnice respektuje základní 
práva a dodržuje zásady uznané Listinou 
základních práv Evropské unie. Zejména 
usiluje o podporu práva na důstojnost, 
život, tělesnou a duševní 
nedotknutelnost, svobodu a bezpečnost, 
práva na respektování soukromého a
rodinného života, práva na nediskriminaci 
a práva na vlastnictví a práva dítěte, 
starších osob a osob se zdravotním 
postižením a práva na spravedlivý proces.

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Tato směrnice stanoví minimální 
pravidla. Členské státy mohou rozšířit 
práva stanovená v této směrnici a 
poskytnout vyšší úroveň ochrany.

(8) Tato směrnice stanoví minimální 
pravidla. Členské státy mohou rozšířit 
práva stanovená v této směrnici a 
poskytnout vyšší úroveň ochrany. Právy 
obětí stanovenými v této směrnici nejsou 
dotčena práva pachatelů trestných činů. 
Tato směrnice by se měla rovněž 
vztahovat na situace, kdy je osoba uznána 
vinnou ze spáchání trestného činu. 
Směrnice by se měla vztahovat na trestné 
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činy spáchané v rámci Unie a na trestní 
řízení konaná v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8a) Tato směrnice vychází ze zásady, že 
pokud se má obětem trestných činů dostat 
řádné pozornosti, je třeba zapojit veřejné 
služby na všech administrativních 
úrovních – na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a na místní
úrovni. Proto prosazuje, aby při přípravě 
a provádění podpůrných programů a 
prověřování finančních dopadů bylo
využito zkušeností veřejných služeb, 
interinstitucionální koordinace a aby byly 
zapojeny všechny úrovně veřejné správy. 
Účelem těchto doporučení je dosažení tří 
cílů: zlepšení povědomí o těchto 
programech a usnadnění přístupu 
veřejnosti k nim, omezení nebo odstranění 
administrativní zátěže, s níž se na různých 
úrovních setkávají oběti usilující o přístup 
k nabízeným programům, a zajištění 
zachování pomoci. Za tímto účelem by se 
mělo zlepšit uplatňování zásady „jediného 
kontaktního místa“ tzv. „one-stop shop“ a 
měla by být přijata opatření k zavedení 
celoevropského způsobu, jímž by byly 
označovány služby tohoto druhu. Řízení 
těchto kontaktních míst by mělo být 
vedeno ze správní úrovně, která je nejblíže 
veřejnosti, nebo úrovně, která nejlépe 
odpovídá vnitrostátním právním 
předpisům dotčeného členského státu. 
Rovněž by mělo být podporováno 
intenzivní využívání informačních 
technologií s cílem podpořit začlenění 
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těchto programů do systému elektronické 
správy. 

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8a) Tato směrnice by měla být vykládána 
a uplatňována v souladu s právy dalších 
osob, včetně osob podezřelých nebo 
obviněných ze spáchání trestného činu. 
Vysokou mírou ochrany obětí trestných 
činů nejsou dotčena práva na obhajobu 
podle článku 48 Listiny základních práv 
Evropské unie. Opatření stanovená v této 
směrnici na ochranu obětí by měla být 
vykládána důsledně v souladu se zásadou 
práva na spravedlivý proces stanovenou 
v Listině základních práv Evropské unie a 
vykládanou v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž
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rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu. Opatření týkající se této 
podpory a pomoci by v případě potřeby 
měla být přizpůsobena specifickým 
potřebám jednotlivých pohlaví a měla by 
být dostupná obětem se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora je zásadní jak pro zotavení oběti, 
tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu. Opatření týkající se této 
podpory a pomoci by měla být 
přizpůsobena specifickým potřebám 
jednotlivých pohlaví a měla by 
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zohledňovat věk oběti. 

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel či 
delikvent identifikován, zajištěn nebo 
obviněn nebo zda je stíhán, a bez ohledu na 
rodinný vztah mezi pachatelem či 
delikventem a obětí. V důsledku trestného 
činu jsou poškozeni rovněž rodinní 
příslušníci obětí, zejména rodina zemřelé 
oběti, která má na trestním řízení legitimní 
zájem. Tyto nepřímé oběti by proto měly 
mít také možnost využít ochranu podle této 
směrnice. Oběti potřebují vhodnou ochranu 
a pomoc, a to i před oznámení trestného 
činu. Tato podpora může být zásadní jak 
pro zotavení oběti, tak pro její rozhodnutí o 
oznámení trestného činu. Pokud je obětí 
dítě, nositel rodičovské odpovědnosti by 
měl být oprávněn k výkonu práv 
vyplývajících z této směrnice jménem 
dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť (9) Osoba by měla být považována za oběť 
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bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu. Opatření týkající se této 
podpory a pomoci by v případě potřeby 
měla být přizpůsobena specifickým 
potřebám jednotlivých pohlaví a měla by 
být dostupná obětem se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Děti, které se staly svědky 
domácího násilí, mohou vykazovat 
podobné psychologické reakce jako děti, 
které byly zneužívání vystaveny přímo.
Tyto nepřímé oběti by proto měly mít také 
možnost využít ochranu, podporu a právo 
na náhradu podle této směrnice. Oběti 
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trestného činu. potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc bez 
ohledu na to, zda trestný čin oznámí, či 
nikoli. Tato podpora může být zásadní jak 
pro zotavení oběti, tak pro její rozhodnutí o 
oznámení trestného činu.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je pouze vyjasnění a nikoli změna smyslu návrhu 
Komise. Pozměňovací návrh pouze vyjasňuje, že oběti potřebují podporu a pomoc i předtím, 
než trestný čin oznámí, ale že ji rovněž potřebují v případě, že se rozhodnou trestný čin 
neoznámit.

Pozměňovací návrh 129
Sonia Alfano
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení a 
všech příslušných nápravných a 
kompenzačních opatřeních legitimní 
zájem. Tyto nepřímé oběti by proto měly 
mít také možnost využít ochranu podle této 
směrnice. Oběti potřebují vhodnou ochranu 
a pomoc, a to i před oznámení trestného 
činu. Tato podpora může být zásadní jak 
pro zotavení oběti, tak pro její rozhodnutí o 
oznámení trestného činu. Veškerá opatření 
týkající se této podpory a pomoci by
v případě potřeby měla být přizpůsobena
specifickým potřebám jednotlivých 
pohlaví. 

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 

(9) Osoba by měla být považována za oběť 
bez ohledu na to, zda byl pachatel 
identifikován, zajištěn nebo obviněn nebo 
zda je stíhán, a bez ohledu na rodinný 
vztah mezi pachatelem a obětí. V důsledku 
trestného činu jsou poškozeni rovněž 
rodinní příslušníci obětí, zejména rodina 
zemřelé oběti, která má na trestním řízení 
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legitimní zájem. Tyto nepřímé oběti by 
proto měly mít také možnost využít 
ochranu podle této směrnice. Oběti 
potřebují vhodnou ochranu a pomoc, a to i 
před oznámení trestného činu. Tato 
podpora může být zásadní jak pro zotavení 
oběti, tak pro její rozhodnutí o oznámení 
trestného činu.

legitimní zájem, a také přeživší oběti, které 
jsou natolik vážně zraněné, že mohou 
potřebovat značnou podporu ze strany 
rodinných příslušníků nebo jiných osob. 
Tyto nepřímé oběti by proto měly mít také 
možnost využít ochranu podle této 
směrnice. Oběti potřebují vhodnou ochranu 
a pomoc, a to i před oznámení trestného 
činu. Tato podpora může být zásadní jak 
pro zotavení oběti, tak pro její rozhodnutí o 
oznámení trestného činu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 131
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9a) Je nutné zamezit viktimizaci, k níž 
nedochází přímo následkem trestného 
činu, ale která je výsledkem reakce 
institucí a jednotlivců vůči oběti, což je jev 
rovněž známý jako „sekundární 
viktimizace“, tím, že obětem budou 
poskytnuty služby odpovídající situaci, v 
níž se nachází. Tyto služby by měly brát 
v potaz dynamiku rozdílů mezi ženami a 
muži a dopady a následky specifických 
forem násilí a ve svém působení se opírat o 
rovnost žen a mužů a o lidská práva

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9b) Pojem „rodinného příslušníka“ 
vymezují vnitrostátní právní předpisy 
členských států a neměl by být regulován 
touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Poskytované informace by měly být 
dostatečně podrobné, aby mohlo být s 
oběťmi zacházeno s respektem a aby bylo 
možno činit informovaná rozhodnutí, 
pokud jde o její účast v řízení, a aby 
věděly, jak si zajistit přístup ke svým 
právům. Z tohoto hlediska jsou mimořádně 
důležité informace, které dovolují oběti 
dovědět se současný stav řízení a jeho 
průběh. To je stejně důležité i ohledně 
informací, které oběti umožní se 
rozhodnout, zda požádat o přezkum 
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání.

(10) Poskytované informace by měly být 
dostatečně podrobné, aby mohlo být s 
oběťmi zacházeno s respektem a aby bylo 
možno činit informovaná rozhodnutí, 
pokud jde o její účast v řízení, a aby 
věděly, jak si zajistit přístup ke svým 
právům. Z tohoto hlediska jsou mimořádně 
důležité informace, které jsou poskytovány 
odpovídajícím a srozumitelným způsobem 
a které dovolují oběti dovědět se současný 
stav řízení a jeho průběh. To je stejně 
důležité i ohledně informací, které oběti 
umožní se rozhodnout, zda požádat o 
přezkum rozhodnutí o zastavení trestního 
stíhání.

Or. hu

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem zachovat a zaručit práva obětí.

Pozměňovací návrh 134
Angelika Werthmann
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 
poskytovat informace a rady, pokud možno 
několika způsoby tak, aby jim oběť 
rozuměla. Rovněž by mělo být zajištěno, 
aby oběti bylo po dobu řízení rozuměno. V 
této souvislosti musí být u oběti 
zohledněna její znalost jazyka používaného 
pro poskytování informací, její věk, 
vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či sluchu. 
Rovněž by v průběhu trestního řízení měla 
být brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace.

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 
poskytovat informace a rady, pokud možno 
několika způsoby tak, aby jim oběť 
rozuměla. Tyto informace a poradenství 
by měly být poskytovány ve srozumitelném 
a pochopitelném jazyce. Rovněž by mělo 
být zajištěno, aby oběti bylo po dobu řízení 
rozuměno. V této souvislosti musí být u 
oběti zohledněna její znalost jazyka 
používaného pro poskytování informací, 
její věk, vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či sluchu. 
Rovněž by v průběhu trestního řízení měla 
být brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace. Oběti by měly 
mít právo podat oznámení o trestném činu 
v jazyce, kterému rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 
poskytovat informace a rady, pokud možno 
několika způsoby tak, aby jim oběť
rozuměla. Rovněž by mělo být zajištěno, 
aby oběti bylo po dobu řízení rozuměno. V 
této souvislosti musí být u oběti 
zohledněna její znalost jazyka používaného 
pro poskytování informací, její věk, 
vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 
poskytovat informace a rady, pokud možno 
několika způsoby tak, aby jim oběť 
rozuměla. Rovněž by mělo být zajištěno, 
aby oběti bylo po dobu řízení rozuměno. V 
této souvislosti musí být u oběti 
zohledněna její znalost jazyka používaného 
pro poskytování informací, její věk, 
vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní,
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či tělesné poškození, např. zraku či sluchu. 
Rovněž by v průběhu trestního řízení měla 
být brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace.

tělesné nebo smyslové poškození, např. 
zraku či sluchu. Rovněž by v průběhu 
trestního řízení měla být brána v úvahu 
omezení schopnosti oběti sdělovat 
informace.

Or. hu

Odůvodnění

Kategorie bylo třeba vyjasnit.

Pozměňovací návrh 136
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 
poskytovat informace a rady, pokud možno 
několika způsoby tak, aby jim oběť 
rozuměla. Rovněž by mělo být zajištěno, 
aby oběti bylo po dobu řízení rozuměno. V 
této souvislosti musí být u oběti 
zohledněna její znalost jazyka používaného 
pro poskytování informací, její věk, 
vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či sluchu. 
Rovněž by v průběhu trestního řízení měla 
být brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace.

(11) Veřejné orgány, služby podpory obětí 
a služby restorativní justice by měly 
poskytovat informace a rady, pokud možno 
několika způsoby tak, aby jim oběť 
rozuměla. Rovněž by mělo být zajištěno, 
aby oběti bylo po dobu řízení rozuměno. V 
této souvislosti může být u oběti 
zohledněna její znalost jazyka používaného 
pro poskytování informací, její věk, 
vyspělost, intelektuální a emoční 
schopnosti, úroveň gramotnosti a duševní 
či tělesné poškození, např. zraku či sluchu. 
Rovněž mohou být v průběhu trestního 
řízení brána v úvahu omezení schopnosti 
oběti sdělovat informace.

Or. nl

Pozměňovací návrh 137
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestného činu došlo, 
a srozumitelně poskytnout příslušným 
orgánům důkazy. Stejně tak je důležité 
zajistit, aby bylo s obětí zacházeno s 
respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení: tím se rozumí jak tlumočení 
z jazykových důvodů, tak tlumočení v 
důsledku komunikačních problémů 
způsobených případným zdravotním 
postižením oběti. Pokud jde o ostatní 
stránky trestního řízení, potřeba tlumočení 
a překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestného činu došlo, 
a srozumitelně poskytnout příslušným 
orgánům důkazy. Stejně tak je důležité 
zajistit, aby bylo s obětí zacházeno s 
respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
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proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení v jazyce, který si oběť zvolí. 
Pokud jde o ostatní stránky trestního řízení, 
potřeba tlumočení a překladů se může lišit 
v závislosti na konkrétních otázkách, stavu 
oběti a jejím zapojení do řízení a jejich 
zvláštních právech. Tlumočení a překlady 
v ostatních případech musí být 
poskytovány v míře nezbytné k tomu, aby 
mohly oběti uplatnit svá práva.

Or. es

Pozměňovací návrh 139
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestného činu došlo, 
a srozumitelně poskytnout příslušným 
orgánům důkazy. Stejně tak je důležité 
zajistit, aby bylo s obětí zacházeno s 
respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení, včetně tlumočení ve znakovém 
jazyce. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestného činu došlo, 
a srozumitelně poskytnout příslušným 
orgánům důkazy. Stejně tak je důležité 
zajistit, aby bylo s obětí zacházeno s 
respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech by měly být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva. Tlumočení – včetně tlumočení 
ve znakové řeči – a překlad podle této 
směrnice musí být zajištěny v některém 
z jazyků, kterými oběť hovoří a kterým 
rozumí (a zajištěn ve formě, kterou si oběť 
zvolí), aby se zajistilo, že oběti budou moci 
plně uplatnit svá práva.

Or. hu

Odůvodnění

Osoby se sluchovým postižením jsou zvláště zranitelné v oblasti komunikace. Existují řešení –
a jsou stále dostupnější a propracovanější –, která zprostředkují komunikaci osobám se 
sluchovým postižením a zajistí bezbariérový přístup ke spravedlnosti, který je stále omezen. 

Pozměňovací návrh 141
Auke Zijlstra
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestného činu došlo, 
a srozumitelně poskytnout příslušným 
orgánům důkazy. Stejně tak je důležité 
zajistit, aby bylo s obětí zacházeno s 
respektem a aby měla přístup ke svým 
právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

(Netýká se českého znění.)

Or. nl

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 142
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestného činu došlo, 
a srozumitelně poskytnout příslušným 
orgánům důkazy. Stejně tak je důležité 
zajistit, aby bylo s obětí zacházeno s 
respektem a aby měla přístup ke svým 

(12) Nelze účinně dosáhnout spravedlnosti, 
pokud oběť nemůže řádně vysvětlit 
okolnosti, za jakých k trestnému činu 
došlo, a srozumitelně poskytnout 
příslušným orgánům důkazy. Stejně tak je 
důležité zajistit, aby bylo s obětí zacházeno 
s respektem a aby měla přístup ke svým 
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právům. V průběhu dotazování oběti a v 
případě její účasti na soudním jednání by 
proto mělo být vždy k dispozici bezplatné 
tlumočení. Pokud jde o ostatní stránky 
trestního řízení, potřeba tlumočení a 
překladů se může lišit v závislosti na 
konkrétních otázkách, stavu oběti a jejím 
zapojení do řízení a jejich zvláštních 
právech. Tlumočení a překlady v ostatních 
případech musí být poskytovány v míře 
nezbytné k tomu, aby mohly oběti uplatnit 
svá práva.

právům bez ohledu na státní příslušnost. 
V průběhu dotazování oběti a v případě její 
účasti na soudním jednání by proto mělo 
být vždy k dispozici bezplatné tlumočení. 
Pokud jde o ostatní stránky trestního řízení,
potřeba tlumočení a překladů se může lišit 
v závislosti na konkrétních otázkách, stavu 
oběti a jejím zapojení do řízení a jejich 
zvláštních právech. Tlumočení a překlady 
v ostatních případech musí být 
poskytovány v míře nezbytné k tomu, aby 
mohly oběti uplatnit svá práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu a 
organizované trestné činnosti, vyžadují
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
služby podpory specialistů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 144
Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Děti a některé skupiny obětí, jako 
např. oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti hromadné 
viktimizace, mohou vzhledem ke zvláštní 
charakteristice trestného činu, kterého se 
staly obětí, vyžadovat služby podpory 
specialistů.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
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všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Děti a některé skupiny obětí, jako 
např. oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí, oběti mučení, krutého, 
nelidského nebo ponižujícího zacházení, 
trestního porušování lidských práv ze 
strany státních orgánů či jiných trestných 
činů z nenávisti nebo oběti hromadné 
viktimizace, mohou vzhledem ke zvláštní 
charakteristice trestného činu, kterého se 
staly obětí, vyžadovat služby podpory 
specialistů. Členské státy by měly 
poskytnout potřebné prostředky na 
podporu a ochranu obětí a na pomoc 
obětem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo trestné činnosti motivované 
diskriminací nebo oběti terorismu nebo 
oběti mučení nebo jiného krutého, 
nelidského nebo ponižujícího zacházení či 
trestů, mohou vzhledem ke zvláštní 
charakteristice trestného činu, kterého se 
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staly obětí, vyžadovat služby podpory 
specialistů.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, které jsou 
registrovány a sledovány v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, by 
měla být podle potřeb oběti dostupná od 
chvíle spáchání trestného činu, jakož i po 
celou dobu trestního řízení a po jeho 
skončení. Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či (13) Podpora, ať již ze strany vhodně 
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nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

stanovených vládních či nevládních 
organizací, by měla být podle potřeb oběti 
dostupná od chvíle spáchání trestného činu, 
jakož i po celou dobu trestního řízení a po 
jeho skončení. Podporu lze poskytovat 
různými prostředky bez přílišných formalit 
a s vhodným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu a 
organizované trestné činnosti mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů. 
Členské státy by měly poskytnout 
prostředky potřebné na podporu a 
ochranu obětí a na pomoc obětem a zisk 
z aktiv zabavených v souvislosti s různou 
obecnou, skupinovou a organizovanou 
trestnou činností a terorismem by měl být 
především využíván k tomuto účelu. 

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů 
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souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

souvisejících s genderem, projevů 
nenávisti nebo trestných činů z nenávisti
nebo oběti terorismu, mohou vzhledem ke 
zvláštní charakteristice trestného činu, 
kterého se staly obětí, vyžadovat služby 
podpory specialistů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Podpora, ať již ze strany vládních či 
nevládních organizací, by měla být podle 
potřeb oběti dostupná od chvíle spáchání 
trestného činu, jakož i po celou dobu 
trestního řízení a po jeho skončení. 
Podporu lze poskytovat různými 
prostředky bez přílišných formalit a s 
dostatečným geografickým pokrytím, které 
všem obětem umožní mít k těmto službám 
přístup. Některé skupiny obětí, jako např. 
oběti sexuálního násilí, trestných činů
souvisejících s genderem, rasovou 
nenávistí či jiných trestných činů z 
nenávisti nebo oběti terorismu, mohou 
vzhledem ke zvláštní charakteristice 
trestného činu, kterého se staly obětí, 
vyžadovat služby podpory specialistů.

(13) Podpora by měla být podle potřeb 
oběti dostupná od chvíle spáchání trestného 
činu, jakož i po celou dobu trestního řízení 
a po jeho skončení. Podporu lze poskytovat 
různými prostředky bez přílišných formalit 
a s dostatečným geografickým pokrytím, 
které všem obětem umožní mít k těmto 
službám přístup. Některé skupiny obětí, 
jako např. oběti sexuálního násilí, trestných 
činů souvisejících s rasovou nenávistí či 
trestných činů z nenávisti nebo oběti 
terorismu, mohou vzhledem ke zvláštní 
charakteristice trestného činu, kterého se 
staly obětí, vyžadovat služby podpory 
specialistů.

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13a) S ohledem na specifické potřeby 
žen, které se staly oběťmi násilí 
založeného na pohlaví, je nezbytné 
vytvořit zvláštní podpůrné struktury. Tyto 
struktury by měly vycházet ze zkušenosti a 
znalostí hnutí poskytujících azylové domy 
pro ženy a měly by posilovat schopnost 
těchto hnutí dále rozvíjet činnosti na 
podporu obětí.

Or. en

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

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ačkoli by poskytnutí podpory nemělo 
záviset na tom, zda oběť podá trestní 
oznámení u příslušných orgánů, např. 
policie, mají tyto orgány často nejlepší 
možnost informovat oběti o možnostech 
podpory. Členské státy jsou proto 
vyzývány, aby vytvořily vhodné 
podmínky, aby mohly být obětem 
zprostředkovány služby podpory, včetně 
zajištění splnění požadavků na ochranu 
údajů.

(14) Ačkoli by poskytnutí podpory nemělo 
záviset na tom, zda oběť podá trestní 
oznámení u příslušných orgánů, např. 
policie, mají tyto orgány často nejlepší 
možnost informovat oběti o možnostech 
podpory. Členské státy jsou proto 
vyzývány, aby vytvořily vhodné 
podmínky, aby mohly být obětem 
zprostředkovány služby podpory, včetně 
zajištění splnění požadavků na ochranu 
údajů. V případě specifických druhů 
trestných činů, jako např. násilí 
založeného na pohlaví, by měly být obětem 
zprostředkovány přímo specializované 
služby pro podporu obětí s cílem zabránit 
stresu způsobenému opakovaným 
zprostředkováním služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14a) Lidem, kteří trpí tělesným nebo 
mentálním postižením v důsledku 
trestného činu, by se mělo dostat 
lékařského ošetření a péče odpovídajících
jejich zvláštní situaci.

Or. es

Pozměňovací návrh 154
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15a) V případech, kdy je trestná činnost, 
která má za následek ochranu obětí, 
páchána za účelem finančního zisku, jsou 
členské státy vyzývány, aby zvážily 
zavedení možnosti finančního postihu 
pachatelů.

Or. it

Pozměňovací návrh 155
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
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za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou nutné 
záruky na zamezení další viktimizace. Tyto 
služby by měly proto především 
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 
jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by soukromá řízení měla být 
důvěrná. Faktory, jako např. vyhrožování v 
průběhu řízení, mohou být považovány za 
důvod pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou nutné 
záruky na zamezení další viktimizace. Tyto 
služby by měly proto především 
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a 
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 
jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako druh, povaha a závažnost 
trestného činu, rozsah způsobeného 
traumatu, nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by řízení měla být důvěrná. 
Faktory, jako např. vyhrožování nebo jiné 
formy násilí, k nimž dojde v průběhu 
řízení, by měly být považovány za důvod 
pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou nutné 
záruky na zamezení další viktimizace. Tyto 
služby by měly proto především 
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a 
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou nutné 
záruky na zamezení další viktimizace. Tyto 
služby by měly proto především 
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a 
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 
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jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by soukromá řízení měla být 
důvěrná. Faktory, jako např. vyhrožování v 
průběhu řízení, mohou být považovány za 
důvod pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by soukromá řízení měla být 
důvěrná. Faktory, jako např. vyhrožování v 
průběhu řízení, mohou být považovány za 
důvod pro zveřejnění ve veřejném zájmu. 
Ve všech případech vyžaduje tento krok 
souhlas dotčené oběti.

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Claude Moraes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou 
nutné záruky na zamezení další 
viktimizace. Tyto služby by měly proto
především zohledňovat zájmy a potřeby 
oběti, a přitom napravit poškození 
způsobené oběti a bránit dalším škodám. 
Při postoupení případu k restorativnímu 
řízení nebo při jeho zahájení by se měly 
zohledňovat faktory jako nevyrovnanost sil 
a věk, vyspělost nebo intelektuální
schopnost oběti, které mohou omezovat či 
snižovat schopnost oběti činit 
informovanou volbu nebo mohou ovlivnit 
pozitivní výsledek pro oběť. Pokud se 
strany nedohodnou jinak, obecně by 
soukromá řízení měla být důvěrná. 
Faktory, jako např. vyhrožování v průběhu 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné. S cílem 
zabránit další viktimizaci musí být tyto
služby prováděny kvalifikovaným 
způsobem a především by měly
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a 
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 
jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by soukromá řízení měla být 
důvěrná. Faktory, jako např. vyhrožování v 
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řízení, mohou být považovány za důvod 
pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

průběhu řízení, mohou být považovány za 
důvod pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou 
nutné záruky na zamezení další
viktimizace. Tyto služby by měly proto
především zohledňovat zájmy a potřeby 
oběti, a přitom napravit poškození 
způsobené oběti a bránit dalším škodám. 
Při postoupení případu k restorativnímu 
řízení nebo při jeho zahájení by se měly 
zohledňovat faktory jako nevyrovnanost sil 
a věk, vyspělost nebo intelektuální 
schopnost oběti, které mohou omezovat či 
snižovat schopnost oběti činit 
informovanou volbu nebo mohou ovlivnit 
pozitivní výsledek pro oběť. Pokud se 
strany nedohodnou jinak, obecně by 
soukromá řízení měla být důvěrná. 
Faktory, jako např. vyhrožování v průběhu 
řízení, mohou být považovány za důvod 
pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné. S cílem 
zabránit druhotné viktimizaci musí být 
tyto služby prováděny kvalifikovaným 
způsobem a především by měly
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a 
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 
jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by soukromá řízení měla být 
důvěrná. Faktory, jako např. vyhrožování v 
průběhu řízení, mohou být považovány za 
důvod pro zveřejnění ve veřejném zájmu. 
S ohledem na potenciální přínos 
restorativní justice by měly mít oběti 
možnost využívat těchto služeb v co 
největším rozsahu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné, ale jsou 
nutné záruky na zamezení další
viktimizace. Tyto služby by měly proto
především zohledňovat zájmy a potřeby 
oběti, a přitom napravit poškození 
způsobené oběti a bránit dalším škodám. 
Při postoupení případu k restorativnímu 
řízení nebo při jeho zahájení by se měly 
zohledňovat faktory jako nevyrovnanost sil 
a věk, vyspělost nebo intelektuální 
schopnost oběti, které mohou omezovat či 
snižovat schopnost oběti činit 
informovanou volbu nebo mohou ovlivnit 
pozitivní výsledek pro oběť. Pokud se 
strany nedohodnou jinak, obecně by 
soukromá řízení měla být důvěrná. 
Faktory, jako např. vyhrožování v průběhu 
řízení, mohou být považovány za důvod 
pro zveřejnění ve veřejném zájmu.

(16) Služby restorativní justice, např. 
včetně mediace mezi obětí a pachatelem, 
konzultace s nejbližší rodinou a projednání 
za účasti činem dotčeného sociálního 
společenství (sentencing circles), mohou 
být pro oběť velmi přínosné. S cílem 
zabránit druhotné viktimizaci musí být 
tyto služby prováděny kvalifikovaným 
způsobem a především by měly
zohledňovat zájmy a potřeby oběti, a 
přitom napravit poškození způsobené oběti 
a bránit dalším škodám. Při postoupení 
případu k restorativnímu řízení nebo při 
jeho zahájení by se měly zohledňovat 
faktory jako nevyrovnanost sil a věk, 
vyspělost nebo intelektuální schopnost 
oběti, které mohou omezovat či snižovat 
schopnost oběti činit informovanou volbu 
nebo mohou ovlivnit pozitivní výsledek 
pro oběť. Pokud se strany nedohodnou 
jinak, obecně by soukromá řízení měla být 
důvěrná. Faktory, jako např. vyhrožování v 
průběhu řízení, mohou být považovány za 
důvod pro zveřejnění ve veřejném zájmu. 
S ohledem na potenciální přínos 
restorativní justice by měly mít oběti 
možnost využívat těchto služeb v co 
největším rozsahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16a) V zájmu plné ochrany obětí a jejich 
práv by osoby, které jsou považovány za 
osoby odpovědné za trestné činy, měly mít 
přístup k výhodám vyplývajícím z 
procesního a hmotného práva (dohoda při 
přiznání viny, polehčující okolnosti, 
vězeňské výhody atd.), pouze pokud – při 
splnění všech požadavků – v plné míře 
nahradily škody způsobené obětem a 
jejich rodinným příslušníkům.

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární viktimizaci a mohou být 
snadno zastrašovány ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí, organizované trestné činnosti, oběti 
teroristů, mafie, překupníků drog a oběti 
obchodování s lidmi, ve většině případů 
zranitelné vůči další viktimizaci a vyžadují 
zvláštní ochranná opatření. Tato ochranná 
opatření by se měla omezovat pouze za 
výjimečných okolností, např. pro vyvážení 
základních práv obviněné nebo podezřelé 
osoby, nebo v případě, že si to oběť přeje. 
Tato směrnice se nezabývá oběťmi 
obchodování s lidmi a oběťmi pohlavního 
zneužívání dětí, sexuálního vykořisťování 
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samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

a dětské pornografie, pokud jsou již 
podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Judith Sargentini
za skupinuVerts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, oběti 
sexuálního násilí, oběti obchodování s 
lidmi, přistěhovalci a uprchlíci a to 
zejména ženy, jejichž právní status může 
záviset na pachateli, žadatelé o azyl, děti 
na cestách, osoby bez státní příslušnosti, 
lesbické ženy, homosexuálové, 
bisexuálové a transsexuálové (LGBT) a 
osoby, které mají poskytnout svědectví, ve 
většině případů zranitelné vůči další 
viktimizaci a vyžadují zvláštní ochranná 
opatření. Tato ochranná opatření by se 
měla omezovat pouze za výjimečných 
okolností, např. pro vyvážení základních 
práv obviněné nebo podezřelé osoby, nebo 
v případě, že si to oběť přeje. Tato 
směrnice se nezabývá oběťmi obchodování 
s lidmi a oběťmi pohlavního zneužívání 
dětí, sexuálního vykořisťování a dětské 
pornografie, pokud jsou již podrobnější 
ustanovení zahrnuta v samostatných 
nástrojích, které již byly přijaty či o 
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kterých se jedná.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi a lidskými 
orgány, ve většině případů zranitelné vůči 
další viktimizaci a vyžadují zvláštní 
ochranná opatření. Tato ochranná opatření 
by se měla omezovat pouze za 
výjimečných okolností, např. pro vyvážení 
základních práv obviněné nebo podezřelé 
osoby, nebo v případě, že si to oběť přeje. 
Tato směrnice se nezabývá oběťmi 
obchodování s lidmi a lidskými orgány a 
oběťmi pohlavního zneužívání a
sexuálního vykořisťování dětí a mentálně 
retardovaných osob a pornografie 
postihující obě skupiny, pokud jsou již 
podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

Or. hu

Odůvodnění

Je zapotřebí zajistit stejnou míru ochrany, jaká se dostává dětem, i osobám s postižením, které 
mají stejnou úroveň chápání jako děti (nebo žádnou), tj. lidem s postižením (trpícím rovněž 
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chudobou), kteří tvoří jednu ze skupin ohroženou nezákonným obchodem s lidskými orgány.

Pozměňovací návrh 164
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, žadatelé o azyl, 
oběti sexuálního násilí, oběti obchodování 
s lidmi, oběti mučení a nelidského nebo 
ponižujícího zacházení, ve většině případů 
zranitelné vůči další viktimizaci a vyžadují 
zvláštní ochranná opatření. Tato ochranná 
opatření by se měla omezovat pouze za 
výjimečných okolností, např. pro vyvážení 
základních práv obviněné nebo podezřelé 
osoby, nebo v případě, že si to oběť přeje. 
Tato směrnice se nezabývá oběťmi 
obchodování s lidmi a oběťmi pohlavního 
zneužívání dětí, sexuálního vykořisťování 
a dětské pornografie, pokud jsou již 
podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
směrnice se nezabývá oběťmi obchodování 
s lidmi a oběťmi pohlavního zneužívání 
dětí, sexuálního vykořisťování a dětské 
pornografie, pokud jsou již podrobnější 
ustanovení zahrnuta v samostatných 
nástrojích, které již byly přijaty či o 
kterých se jedná.

Or. nl

Pozměňovací návrh 166
Silvia Costa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 

(17) Některé oběti jsou během trestního 
řízení mimořádně zranitelné vůči 
sekundární a opakované viktimizaci a 
zastrašování ze strany pachatele či 
spolupachatelů. Tuto zranitelnost lze 
většinou rozeznat podle osobní 
charakteristiky oběti a druhu či povahy 
trestného činu. Z tohoto důvodu jsou 
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některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Tato směrnice se nezabývá 
oběťmi obchodování s lidmi a oběťmi 
pohlavního zneužívání dětí, sexuálního 
vykořisťování a dětské pornografie, pokud 
jsou již podrobnější ustanovení zahrnuta v 
samostatných nástrojích, které již byly 
přijaty či o kterých se jedná.

některé oběti, jako např. děti, osoby se 
zdravotním postižením, oběti sexuálního 
násilí nebo obchodování s lidmi, ve většině 
případů zranitelné vůči další viktimizaci a 
vyžadují zvláštní ochranná opatření. Tato 
ochranná opatření by se měla omezovat 
pouze za výjimečných okolností, např. pro 
vyvážení základních práv obviněné nebo 
podezřelé osoby, nebo v případě, že si to 
oběť přeje. Kromě opatření, která jsou 
k dispozici všem obětem, by členské státy 
měly zajistit zvláštní pomoc, podporu a 
ochranu pro dětské oběti. Tato opatření by 
měla být prováděna v nejlepším zájmu 
dítěte a v souladu s Úmluvou OSN o 
právech dítěte z roku 1989. Tato směrnice 
se nezabývá oběťmi obchodování s lidmi a 
oběťmi pohlavního zneužívání dětí, 
sexuálního vykořisťování a dětské 
pornografie, pokud jsou již podrobnější 
ustanovení zahrnuta v samostatných 
nástrojích, které již byly přijaty či o 
kterých se jedná.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17a) Násilí založené na pohlaví je násilí, 
jehož příčinou je pohlaví osoby, proti níž 
je namířeno. Tato forma násilí se 
v mnohem větší míře týká žen a může být 
provázána s násilím v blízkých vztazích, 
sexuálním násilím (včetně sexuálního 
napadení a obtěžování), sexuálním 
vykořisťováním a otroctvím, násilím 
páchaným v důvěrných vztazích a s 
dalšími škodlivými praktikami, jako jsou 
nucené sňatky a mrzačení ženských 
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pohlavních orgánů, avšak nemusí být 
omezeno pouze na tyto případy. K násilí 
založenému na pohlaví se rovněž řadí 
napadení z homofobních či transfobních 
důvodů. Z výzkumů vyplývá, že jedna 
pětina až jedna čtvrtina žen byla v 
dospělosti nejméně jednou vystavena 
fyzickému násilí a více než jedna desetina 
zažila sexuální násilí za použití síly. Proto 
je nezbytné postavit všechny formy násilí 
založeného na pohlaví mimo zákon a 
poskytnout obětem preventivní a 
ochranná opatření a nápravu.
Ženy, které jsou oběťmi násilí páchaného 
na základě pohlaví a jejich děti rovněž 
vyžadují zvláštní pozornost a ochranu 
s ohledem na vysoké riziko opakované 
viktimizace u tohoto druhu trestných činů 
a v důsledku vážného traumatu, který 
tento druh trestných činů způsobuje, 
neboť je páchán osobou, které by oběť 
měla moci důvěřovat, a rovněž proto, že 
oběti se při překonání traumatu nemohou 
spoléhat na podporu svého partnera.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17a) Mělo by být uznáno právo na 
připomínku obětí terorismu, přičemž 
jedním z důležitých hledisek tohoto práva 
je i politický význam obětí terorismu; 
tento politický význam představuje obranu 
toho, co terorismus ve snaze o nastolení 
svého totalitního a vylučujícího plánu 
hodlá zničit – jmenovitě svobody, které 
jsou neoddělitelnou součástí 
demokratického právního státu..
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Pozměňovací návrh 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17a) Všem obětem by měla být v případě 
potřeby poskytnuta přiměřená úprava, 
čímž jsou míněny nezbytné a potřebné 
uzpůsobení a změny, které nebudou 
představovat nadměrné a zbytečné 
břemeno, s cílem zajistit obětem se 
zdravotním postižením výkon práv 
vyplývajících z této směrnice stejným 
způsobem jako u ostatních obětí. 
Přiměřená úprava může zahrnovat mimo 
jiné i poskytování pomoci při komunikaci, 
a to i prostřednictvím kvalifikovaného 
tlumočníka znakové řeči, zajištění fyzické 
přístupnosti budov a poskytování 
informací přímo souvisejících s daným 
případem a to ve snadno srozumitelném 
jazyce či upravení formy soudního 
jednání podle potřeby obětí se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17a) Tato směrnice se rovněž samostatně 
nezabývá problémem obětí terorismu a 
organizované trestné činnosti, který má 
v některých členských státech specifické 
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struktury. Oddíly zabývající se konkrétně 
tímto problému by měly být začleněny do 
statistických přehledů vypracovaných na 
základě údajů poskytnutých členskými 
státy o provozování podpůrných služeb 
pro oběti. Jakmile bude stanoven rozsah 
tohoto velmi specifického problému a 
zjistí se nové potřeby, bude vypracován 
návrh charty EU, která se bude zaměřovat 
na uznání práv obětí těchto trestných 
činů. Uvedený dokument se bude opírat o 
pět zásadních bodů:
Vytvoření definice EU obětí organizované 
trestné činnosti a terorismu společně 
s obsažnou zprávou o specifických 
hlediscích této problematiky.
Uznání utrpení, nabídka ochrany a přijetí 
skutečnosti, že ti, kteří zemřeli nebo byli 
zraněni, jsou oběťmi stejně jako jejich 
rodinní příslušníci, ti, kteří jsou 
ohrožováni a zastrašováni, a že jejich 
svoboda je rovněž naší svobodou. 
Napravení škod prostřednictvím 
zásadních a rozhodných opatření, 
prosazování připomínky obětí a zajištění 
spravedlnosti.
Rozpravy o obětech těchto organizací by 
měly mít lidskou tvář, protože se jedná o 
lidi, kteří trpí a kteří jsou symbolem útoku 
na společné hodnoty, na něž útočí tento 
druh pachatelů.
Depolitizace rozprav o obětech. Je to 
otázka zásad: zabíjejí zastánci totalitního 
myšlení a fanatici. Zabíjí zvrácení 
základních hodnot lidství. Z toho pramení 
násilí, a nikoli ze svobodné výměny
demokratických myšlenek.

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Sonia Alfano



PE483.693v02-00 50/127 AM\894864CS.doc

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17a) Nevinné oběti terorismu a 
organizované trestné činnosti jsou 
mimořádně zranitelné v důsledku zvláštní 
povahy trestného činu. Zažívají 
zastrašování, nepřátelské chování a 
výhrůžky odvetnými opatřeními ze strany 
členů skupin spojených s pachateli 
trestného činu. Proto je důležité, aby 
společnost těmto obětem poskytovala 
zvláštní pomoc a uznání, aby byly 
chráněny a nebyly vystavovány 
zastrašování, nenávisti a strachu. Komise 
a členské státy by měly posoudit přijetí 
zvláštního právního předpisu o obětech 
terorismu a organizované trestné činnosti, 
aby byla uznána jejich veřejná povaha, a 
připravit podrobnější opatření, která by 
zaručovala odpovídající ochranu a 
podporu, uznání práv, mimo jiné práva na 
dlouhodobou krizovou pomoc, na 
celkovou náhradu, na ochranu soukromí 
a rodinného života, na ochranu 
důstojnosti a bezpečnosti a právo na 
poznání pravdy a právo na paměť. 
V tomto smyslu musí být prioritou zjištění 
pravdy v rámci řízení v přiměřené lhůtě.

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17a) Násilí založené na pohlaví je násilí, 
jehož příčinou je pohlaví, genderová
identita nebo genderový projev osoby, 
proti níž je namířeno. Tato forma násilí se 
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neúměrné týká žen a může být provázána 
s násilím v blízkých vztazích, sexuálním 
násilím (včetně sexuálního napadení a 
obtěžování), sexuálním vykořisťováním a 
otroctvím, násilím páchaným v důvěrných 
vztazích a s dalšími škodlivými 
praktikami, jako jsou nucené sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
avšak nemusí být omezeno pouze na tyto 
případy. K násilí založenému na pohlaví 
se rovněž řadí napadení z homofobních či 
transfobních důvodů. Z výzkumů vyplývá, 
že jedna pětina až jedna čtvrtina žen byla 
v dospělosti nejméně jednou vystavena 
fyzickému násilí a více než jedna desetina 
zažila sexuální násilí za použití síly. Proto 
je nezbytné postavit všechny formy násilí 
založeného na pohlaví mimo zákon a 
poskytnout obětem preventivní a 
ochranná opatření a nápravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17b) Nevinným obětem terorismu a 
organizované trestné činnosti by měla být 
zaručena zvláštní podpora, jelikož 
porušení práva jednotlivce je v této 
souvislosti porušením práv společnosti 
jako celku. Právo jednotlivce by tedy mělo 
být chráněno zvláštním způsobem, neboť 
má dopad na kolektivní právo. Veškerá 
nápravná opatření a náhrady ze strany 
veřejných orgánů, zejména orgánů 
poskytujících náhrady, by měla být 
přístupná výhradně nevinným obětem 
terorismu a organizované trestné činnosti 
a jejich rodinám.
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Pozměňovací návrh 174
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí, a být více ohrožena 
druhotnou a opakovanou viktimizací ze 
strany stejného útočníka jako v případě 
žen, které jsou oběťmi násilí založeného 
na pohlaví. Tuto zranitelnost lze rozeznat 
na základě individuálního posouzení 
provedeného při nebližší možné příležitosti 
osobami, které jsou schopny dávat 
doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, dopad trestné činnosti a trauma, 
které oběť utrpěla, nebo zda je oběť 
cizincem. Při každém posouzení vyžadují 
mimořádnou pozornost oběti terorismu 
vzhledem k různé povaze takových činů 
(teroristické činy nasměrované na skupiny 
či cílené na jednotlivce). Ženy, které jsou 
oběťmi násilí páchaného na základě 
pohlaví, a jejich děti rovněž vyžadují 
zvláštní pozornost a bezprostřední 
ochranu s ohledem na vysoké riziko 
opakované viktimizace u tohoto druhu 
trestných činů a v důsledku vážného 
traumatu, neboť jsou páchány osobou, 
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které by oběť měla moci důvěřovat.

Or. es

Pozměňovací návrh 175
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce). Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat „organizovanému zastrašování“, 
protože se zde spojuje celý komplex 
organizované trestné činnosti a sociálních 
skupin, které tyto organizace podporují, 
v koordinovaném a přímém zastrašování 
konkrétních jedinců a jejich 
prostřednictvím společnosti jako celku. 
Zastrašují a vyvíjí tlak na osoby, které se 
kvůli své činnosti,názorům nebo postojům
nebo postavení ve společenském nebo 
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profesním systému mohou stát cílem 
vážnějších útoků, včetně vražd. 

Or. es

Pozměňovací návrh 176
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu např. věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, zda je oběť cizincem nebo 
přistěhovalcem, žadatelem o azyl nebo 
požívá mezinárodní ochrany, zejména 
v případě žen, jejichž právní status může 
záviset na údajném pachateli. Při každém 
posouzení vyžadují mimořádnou pozornost 
oběti terorismu vzhledem k různé povaze 
takových činů (teroristické činy 
nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, trestný čin z nenávisti, nebo zda je 
oběť cizincem.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou a mít specifické potřeby každá 
osoba vzhledem ke své osobní 
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jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

charakteristice a trestnému činu, jehož se 
stala obětí. Tuto zranitelnost lze rozeznat 
na základě individuálního posouzení 
provedeného při nebližší možné příležitosti 
osobami, které jsou schopny dávat 
doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita či genderový projev, etnická, 
rasová, náboženská příslušnost, sexuální 
orientace, zdravotní stav, zdravotní 
postižení, právní status, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, mučení nebo kruté, nelidské nebo 
ponižující zacházení, porušování lidských 
práv ze strany státních orgánů, trestný čin 
z nenávisti, nebo zda je oběť cizincem.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou a mít specifické potřeby každá 
osoba vzhledem ke své osobní 
charakteristice a trestnému činu, jehož se 
stala obětí. Tuto zranitelnost lze rozeznat 
na základě individuálního posouzení 
provedeného při nebližší možné příležitosti 
osobami, které jsou schopny dávat 
doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
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nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce nebo oběti organizované 
trestné činnosti, zejména oběti praktik 
mafie).

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou a mít specifické potřeby každá 
osoba vzhledem ke své osobní 
charakteristice a trestnému činu, jehož se 
stala obětí. Tuto zranitelnost lze rozeznat 
na základě individuálního posouzení 
provedeného při nebližší možné příležitosti 
osobami, které jsou schopny dávat 
doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména 
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita a genderový projev, etnická, 
rasová, náboženská příslušnost, sexuální 
orientace, zdravotní stav, zdravotní 
postižení, komunikační obtíže, vztah k 
podezřelé či obviněné osobě nebo závislost 
na ní, prožití trestného činu v minulosti a 
druh nebo povaha trestného činu, jako 
např. organizovaná trestná činnost, 
terorismus nebo trestný čin z nenávisti, 
nebo zda je oběť cizincem. Při každém 
posouzení vyžadují mimořádnou pozornost 
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činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

oběti terorismu vzhledem k různé povaze 
takových činů (teroristické činy 
nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování se může brát v 
úvahu věk, gender a genderová identita, 
sexuální orientace, zdravotní stav, 
zdravotní postižení, komunikační obtíže, 
vztah k podezřelé či obviněné osobě nebo 
závislost na ní, prožití trestného činu v 
minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

Or. nl

Pozměňovací návrh 182
Anna Záborská
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl zejména
brát v úvahu věk, gender a genderová 
identita, etnická, rasová, náboženská 
příslušnost, sexuální orientace, zdravotní 
stav, zdravotní postižení, komunikační 
obtíže, vztah k podezřelé či obviněné osobě 
nebo závislost na ní, prožití trestného činu 
v minulosti a druh nebo povaha trestného 
činu, jako např. organizovaná trestná 
činnost, terorismus nebo trestný čin z 
nenávisti, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

(18) Mimo tyto kategorie může být 
zranitelnou každá osoba vzhledem ke své 
osobní charakteristice a trestnému činu, 
jehož se stala obětí. Tuto zranitelnost lze 
rozeznat na základě individuálního 
posouzení provedeného při nebližší možné 
příležitosti osobami, které jsou schopny 
dávat doporučení týkající se ochranných 
opatření. Při posuzování by se měl brát 
mimo jiné v úvahu věk, pohlaví, etnická, 
rasová, náboženská příslušnost, sexuální 
orientace, zdravotní stav, zdravotní 
postižení, komunikační obtíže, vztah k 
podezřelé či obviněné osobě nebo závislost 
na ní, prožití trestného činu v minulosti a 
druh nebo povaha trestného činu, jako 
např. organizovaná trestná činnost nebo
terorismus, nebo zda je oběť cizincem. Při 
každém posouzení vyžadují mimořádnou 
pozornost oběti terorismu vzhledem k 
různé povaze takových činů (teroristické 
činy nasměrované na skupiny či cílené na 
jednotlivce).

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18a) Oběti terorismu jsou obzvláště 
zranitelné kvůli zvláštní povaze tohoto 
trestného činu. Ze strany členů komunit, 
k nimž náleží pachatel, jsou vystaveny 
zastrašování, nepřátelskému chování a 
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hrozbám odvetných akcí a je tedy nutné 
jim zaručit specifickou pomoc a uznání ze 
strany společnosti a chránit je před tím, 
aby byly vystaveny nenávisti a strachu. 
Komise a členské státy by měly
neprodleně zvážit přijetí zvláštních 
právních předpisů pro oběti terorismu, 
v nichž by uznaly jejich veřejný charakter 
a do nichž by zahrnuly podrobnější 
ustanovení k zajištění odpovídající 
ochrany a podpory, uznání mezi ostatními 
právy, dlouhodobé pomoci při 
mimořádných událostech, úplné nápravy, 
ochrany soukromého a rodinného života, 
ochrany důstojnosti a bezpečnosti, práva 
na pravdu a práva na paměť.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Obětem, které byly označeny za 
zranitelné, by měla být nabídnuta vhodná 
opatření na jejich ochranu během trestního 
řízení. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly být určeny na základě 
individuálního posouzení, po projednání s 
obětí a podle úvahy soudu. Při určování, 
zda jsou potřebná zvláštní opatření, by 
měly být hlavními faktory obavy a strach 
oběti v souvislosti s řízením.

(19) Obětem, které jsou považovány za 
oběti se specifickými potřebami, by měla 
být nabídnuta vhodná opatření na jejich 
ochranu a to od počátku viktimizace, před 
trestním řízením, během trestního řízení a 
po trestním řízení nebo před jiným 
soudním procesem souvisejícím s daným 
trestným činem, před tímto procesem i po 
něm. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly odpovídat ustanovením
mezinárodních právních předpisů a 
mezinárodních pravidel o ochraně a měly 
by být určeny na základě individuálního 
posouzení, po projednání s obětí a podle 
úvahy soudu. Při určování, zda jsou 
potřebná zvláštní opatření, by měly být 
hlavními faktory obavy a strach oběti v 
souvislosti s řízením.
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Or. es

Pozměňovací návrh 185
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Obětem, které byly označeny za 
zranitelné, by měla být nabídnuta vhodná 
opatření na jejich ochranu během trestního 
řízení. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly být určeny na základě 
individuálního posouzení, po projednání s 
obětí a podle úvahy soudu. Při určování, 
zda jsou potřebná zvláštní opatření, by 
měly být hlavními faktory obavy a strach 
oběti v souvislosti s řízením.

(19) Obětem, které byly označeny za 
zranitelné, by měla být nabídnuta vhodná 
opatření na jejich ochranu během trestního 
řízení. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly být určeny na základě 
profesionálního individuálního posouzení, 
po projednání s obětí a podle úvahy soudu. 
Při určování, zda jsou potřebná zvláštní 
opatření, by měly být hlavními faktory 
obavy a strach oběti v souvislosti s 
řízením.

Or. es

Pozměňovací návrh 186
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Obětem, které byly označeny za 
zranitelné, by měla být nabídnuta vhodná 
opatření na jejich ochranu během trestního 
řízení. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly být určeny na základě 
individuálního posouzení, po projednání s 
obětí a podle úvahy soudu. Při určování, 
zda jsou potřebná zvláštní opatření, by 
měly být hlavními faktory obavy a strach 
oběti v souvislosti s řízením.

(19) Obětem, které byly označeny za 
zranitelné, by měla být nabídnuta vhodná 
opatření na jejich ochranu během trestního 
řízení a v případě nutnosti i po jeho 
skončení. Přesná povaha a rozsah takových 
opatření by měly být určeny na základě 
individuálního posouzení, po projednání s 
obětí a podle úvahy soudu. Při určování, 
zda jsou potřebná zvláštní opatření, by 
měly být hlavními faktory obavy a strach 
oběti v souvislosti s řízením.
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Or. it

Pozměňovací návrh 187
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte z roku 
1989 musí být při uplatňování této 
směrnice prvořadým hlediskem nejlepší 
zájem dětí.

(20) V souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech dítěte z roku 
1989 musí být při uplatňování této 
směrnice prvořadým hlediskem nejlepší 
zájem dětí. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována dětem a zejména dětem bez 
doprovodu, které vyžadují ochranu, 
podporu a zvláštní pomoc v důsledku 
svého zvláště zranitelného postavení. 
Členské státy by měly zajistit, aby byla 
přijata vhodná ochranná opatření 
zaručující dětem dostatečnou ochranu, 
měly by být podniknuty veškeré kroky s 
cílem zajistit, že budou přijata veškerá 
specifická opatření na pomoc a podporu 
dětí při fyzickém a psychosociálním 
zotavení na základě individuálního 
posouzení zvláštních okolností každého 
jednotlivého případu dětských obětí. 
Pracovníci, u nichž je pravděpodobnost, 
že přijdou do kontaktu s dětskými obětmi, 
by měli mít odpovídající školení v oblasti 
práv a potřeb dětí různých věkových 
skupin stejně jako nejvhodnějšího typu 
soudního řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20a) Provádění této směrnice musí 
zohledňovat Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW) 
z roku 1979, doporučení a rozhodnutí 
výboru CEDAW aÚmluvu Rady Evropy o 
předcházení násilí páchanému na ženách 
a boji proti němu.

Or. es

Pozměňovací návrh 189
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20a) Při uplatňování ustanovení této 
směrnice by měly členské státy postupovat 
s náležitou důsledností a zajistit ochranu 
práv žen s ohledem na závazky vyplývající 
z úmluvy OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen a zohledňovat normy 
stanovené v úmluvě Rady Evropy o 
předcházení násilí páchanému na ženách 
a domácímu násilí a boji proti němu

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Riziko další viktimizace buď ze strany 
pachatele nebo v důsledku účasti v trestním 
řízení by mělo být omezeno tak, že řízení 

(22) Riziko další viktimizace buď ze strany 
pachatele, nebo v důsledku účasti v 
trestním řízení by mělo být omezeno tak, 
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bude probíhat koordinovaně a s obětí bude
během něj zacházeno s respektem a bude jí 
umožněno získat v orgány důvěru. Kontakt 
s orgány by měl být co nejsnazší a přitom 
by se měl omezit počet kontaktů s obětí, 
které nejsou nezbytně nutné, např. 
videozáznamem výpovědí a umožnění jeho 
použití při soudním řízení. Úředníci by 
měli mít k dispozici co možná nejširší 
škálu opatření s cílem zabránit rozrušení 
oběti v průběhu soudního řízení, zejména v 
důsledku osobního kontaktu s pachatelem, 
jeho rodinou, spolupachateli nebo 
veřejností. Členské státy jsou za tímto 
účelem vybízeny, aby zavedly, pokud je to 
možné, proveditelná a praktická, opatření 
pro vytvoření oddělených čekáren pro oběti 
v prostorách soudu. Ochrana soukromí 
oběti může být důležitým prostředkem, jak 
zabránit další viktimizaci, a lze toho 
dosáhnout řadou opatření, včetně 
nezveřejňování informací týkajících se 
totožnosti a místa pobytu oběti či jejich 
omezení. Tato ochrana je mimořádně 
důležitá u dětských obětí, včetně 
nezveřejnění jejich jména.

že řízení bude probíhat koordinovaně, 
práva a potřeby oběti při něm budou ve 
středu zájmu a s obětí bude během něj 
zacházeno s respektem a bude jí umožněno 
získat v orgány důvěru. Kontakt s orgány 
by měl být co nejsnazší a přitom by se měl 
omezit počet kontaktů s obětí, které nejsou 
nezbytně nutné, např. videozáznamem 
výpovědí a umožnění jeho použití při 
soudním řízení nebo prostřednictvím 
využití pomoci specializovaných služeb 
pro podporu obětí. Úředníci by měli mít k 
dispozici co možná nejširší škálu opatření, 
včetně účinných ochranných opatření 
zabraňujících jakémukoli kontaktu oběti 
s obviněným, s cílem zabránit rozrušení 
oběti před soudním řízením, v průběhu 
soudního řízení a po jeho skončení, 
zejména v důsledku osobního kontaktu s 
pachatelem, jeho rodinou, spolupachateli 
nebo veřejností. Členské státy jsou za tímto 
účelem vybízeny, aby zavedly, pokud je to 
možné, proveditelná a praktická, opatření 
pro vytvoření oddělených čekáren pro oběti 
v prostorách soudu. Ochrana soukromí 
oběti může být důležitým prostředkem, jak 
zabránit další viktimizaci, a lze toho 
dosáhnout řadou opatření, včetně 
nezveřejňování informací týkajících se 
totožnosti a místa pobytu oběti či jejich 
omezení. Tato ochrana je mimořádně 
důležitá u dětských obětí, včetně 
nezveřejnění jejich jména.

Or. es

Pozměňovací návrh 191
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Riziko další viktimizace buď ze strany 
pachatele nebo v důsledku účasti v trestním 

(Netýká se českého znění.)
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řízení by mělo být omezeno tak, že řízení 
bude probíhat koordinovaně a s obětí bude 
během něj zacházeno s respektem a bude jí 
umožněno získat v orgány důvěru. Kontakt 
s orgány by měl být co nejsnazší a přitom 
by se měl omezit počet kontaktů s obětí, 
které nejsou nezbytně nutné, např. 
videozáznamem výpovědí a umožnění jeho 
použití při soudním řízení. Úředníci by 
měli mít k dispozici co možná nejširší 
škálu opatření s cílem zabránit rozrušení 
oběti v průběhu soudního řízení, zejména v 
důsledku osobního kontaktu s pachatelem, 
jeho rodinou, spolupachateli nebo 
veřejností. Členské státy jsou za tímto 
účelem vybízeny, aby zavedly, pokud je to 
možné, proveditelná a praktická, opatření 
pro vytvoření oddělených čekáren pro oběti 
v prostorách soudu. Ochrana soukromí 
oběti může být důležitým prostředkem, jak 
zabránit další viktimizaci, a lze toho 
dosáhnout řadou opatření, včetně 
nezveřejňování informací týkajících se 
totožnosti a místa pobytu oběti či jejich 
omezení. Tato ochrana je mimořádně 
důležitá u dětských obětí, včetně 
nezveřejnění jejich jména.

Or. es

Pozměňovací návrh 192
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Riziko další viktimizace buď ze strany 
pachatele nebo v důsledku účasti v trestním 
řízení by mělo být omezeno tak, že řízení 
bude probíhat koordinovaně a s obětí bude 
během něj zacházeno s respektem a bude jí 
umožněno získat v orgány důvěru. Kontakt 

(22) Riziko další viktimizace buď ze strany 
pachatele, nebo v důsledku účasti v 
trestním řízení by mělo být omezeno tak, 
že řízení bude probíhat koordinovaně a s 
obětí bude během něj zacházeno s 
respektem a bude jí umožněno získat v 
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s orgány by měl být co nejsnazší a přitom 
by se měl omezit počet kontaktů s obětí, 
které nejsou nezbytně nutné, např. 
videozáznamem výpovědí a umožnění jeho 
použití při soudním řízení. Úředníci by 
měli mít k dispozici co možná nejširší 
škálu opatření s cílem zabránit rozrušení 
oběti v průběhu soudního řízení, zejména v 
důsledku osobního kontaktu s pachatelem, 
jeho rodinou, spolupachateli nebo 
veřejností. Členské státy jsou za tímto 
účelem vybízeny, aby zavedly, pokud je to 
možné, proveditelná a praktická, opatření 
pro vytvoření oddělených čekáren pro oběti 
v prostorách soudu. Ochrana soukromí 
oběti může být důležitým prostředkem, jak 
zabránit další viktimizaci, a lze toho 
dosáhnout řadou opatření, včetně 
nezveřejňování informací týkajících se 
totožnosti a místa pobytu oběti či jejich 
omezení. Tato ochrana je mimořádně
důležitá u dětských obětí, včetně 
nezveřejnění jejich jména.

orgány důvěru. Kontakt s orgány by měl 
být co nejsnazší a přitom by se měl omezit 
počet kontaktů s obětí, které nejsou 
nezbytně nutné. Úředníci by měli mít k 
dispozici co možná nejširší škálu opatření s 
cílem zabránit rozrušení oběti v průběhu 
soudního řízení, zejména v důsledku 
osobního kontaktu s pachatelem, jeho 
rodinou, spolupachateli nebo veřejností. 
Členské státy jsou za tímto účelem 
vybízeny, aby zavedly, pokud je to možné, 
proveditelná a praktická, opatření pro 
vytvoření oddělených čekáren pro oběti v 
prostorách soudu. Ochrana soukromí oběti 
může být důležitým prostředkem, jak 
zabránit další viktimizaci, a lze toho 
dosáhnout řadou opatření, včetně 
nezveřejňování informací týkajících se 
totožnosti a místa pobytu oběti. Tato 
ochrana je rovněž důležitá u dětských 
obětí, včetně nezveřejnění jejich jména.

Or. nl

Pozměňovací návrh 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22a) Členské státy by měly v případě 
potřeby a za předpokladu dodržení zásady 
svobody projevu podněcovat sdělovací 
prostředky a novináře k tomu, aby pro 
svou činnost poskytování informací přijali 
samoregulační pokyny a vhodná opatření 
k zajištění ochrany soukromého a 
rodinného života obětí, zejména dětí a 
mladistvých, a jejich rodinných 
příslušníků. Členské státy by měly 
odrazovat sdělovací prostředky od toho, 
aby hovořily s obětmi v nevhodnou dobu, 
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dělaly rozhovory s dětskými obětmi, 
rozebíraly hrůzné podrobnosti trestných 
činů, zveřejňovaly informace, které by 
měly negativní dopad na důvěryhodnost 
oběti, popularizovaly pachatele a 
připisovaly vinu za trestný čin oběti. 
Členské státy by měly zajistit, aby se 
obětem, u nichž došlo k porušení práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života, dostalo účinné nápravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22a) V zájmu posílení účinnější ochrany 
práv a zájmů obětí by členské státy měly 
usilovat o ucelený přístup založený na 
spolupráci různých orgánů. V tomto 
ohledu by členské státy měly zajistit 
zavedení vhodných mechanismů, které 
zaručí efektivní spolupráci mezi soudy, 
státními zástupci, donucovacími orgány, 
místními a regionálními úřady, vhodně 
označenými nevládními organizacemi a 
dalšími souvisejícími organizacemi. 
Pojmem „mechanismus“ se rozumí 
jakákoli formální či neformální struktura, 
jako jsou schválené dokumenty, kulaté 
stoly či jakákoli další metoda, která 
umožňuje, aby větší počet odborníků 
spolupracoval podle určitých norem.

Or. it

Pozměňovací návrh 195
Auke Zijlstra
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pokud v souladu s touto směrnicí má 
být dítěti jmenován opatrovník a/nebo 
zástupce, jejich úlohu může hrát stejná 
osoba nebo právnická osoba, instituce či 
orgán.

(Netýká se českého znění.)

Or. nl

Pozměňovací návrh 196
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může patřit školení v oblasti 
specifických služeb pro podporu obětí i 
speciální školení, jehož činnost je 
zaměřena na oběti se zvláštními 
potřebami.

Or. es

Pozměňovací návrh 197
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
osobního kontaktu s oběťmi, by měli být 
proškoleni, aby dokázali zjistit a uspokojit 
potřeby obětí, a to formou jak úvodního, 
tak průběžného školení – včetně zvládnutí 
znakového jazyka –, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

Or. hu

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem zachovat a zajistit práva obětí v souladu s body 11 a 37 usnesení 
Parlamentu ze dne 25. října 2011 (o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o 
Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020).

Pozměňovací návrh 198
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení nebo zvláštní 
psychologické školení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 199
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli mít přístup k 
odpovídajícímu školení a absolvovat 
školení, aby dokázali rozpoznat oběti, 
jednat s nimi, zjistit jejich potřeby a 
uspokojit je, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení. Podpora požadavků na 
školení ze strany členských států by se 
měla týkat zejména: policejních složek, 
právníků, zdravotnických služeb, 
sociálních služeb a sociálních pracovníků, 
soudců a soudních zaměstnanců, 
pracovníků odpovědných za ochranu práv 
dětí a dalších osob, u nichž je 
pravděpodobné, že se v rámci výkonu 
svých povinností dostanou do kontaktu 
s oběťmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
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odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení. Policie, žalobci a další 
pracovníci podílející se na řešení případů 
násilí založeného na pohlaví by měli 
absolvovat školení v oblasti vhodných 
metod zacházení s oběťmi tohoto druhu 
násilí způsobem, který je citlivý z hlediska 
pohlaví. Toto školení by mělo být 
institucionalizováno a normalizováno ve 
všech členských státech a mělo by být 
poskytováno v úzké spolupráci s vhodně 
označenými nevládními organizacemi a 
s poskytovateli služeb obětem násilí 
páchaného na základě pohlaví. 

Or. it

Pozměňovací návrh 201
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, by měli být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

(24) Všichni pracovníci, kteří mohou v 
trestním řízení potenciálně přijít do 
kontaktu s oběťmi, mohou být proškoleni, 
aby dokázali zjistit a uspokojit potřeby 
obětí, a to formou jak úvodního, tak 
průběžného školení, a na úrovni 
odpovídající jejich kontaktu s oběťmi. Do 
tohoto školení může případně patřit i 
speciální školení.

Or. nl

Pozměňovací návrh 202
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu. V této 
souvislosti by měly být zvláště podpořeny 
všechny vnitrostátní a unijní programy na 
podporu rozvoje činností tohoto druhu a 
měla by být omezena nadměrná 
administrativní zátěž, které musí čelit 
organizace, jež chtějí těchto programů 
využít. 
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Or. es

Pozměňovací návrh 204
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu. Pokud jde o 
osoby s postižením, členské státy by měly 
mít k dispozici vyškolené odborníky 
schopné uspokojit jejich potřeby tak, aby 
mohli využívat svých práv stejným 
způsobem jako ostatní. 

Or. es

Pozměňovací návrh 205
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, ať už 
zaměstnávají pracovníky na plný úvazek, 
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politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

nebo dobrovolníky, zejména při 
iniciativách směřujících k vytváření politik, 
informačních a kampaních a kampaních na 
zvýšení povědomí, výzkumných a 
vzdělávacích programech a při školení, 
stejně jako při sledování a hodnocení 
dopadu opatření na podporu a ochranu 
obětí trestného činu.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla odkazovat na dobrovolnickou činnost, která představuje jeden z klíčových 
prvků pomoci obětem.

Pozměňovací návrh 206
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Členské státy by měly podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

(25) Členské státy mohou podporovat 
organizace občanské společnosti a úzce s 
nimi spolupracovat, včetně uznávaných a 
aktivních nevládních organizací, které 
pracují s oběťmi trestného činu, zejména 
při iniciativách směřujících k vytváření 
politik, informačních a kampaních a 
kampaních na zvýšení povědomí, 
výzkumných a vzdělávacích programech a 
při školení, stejně jako při sledování a 
hodnocení dopadu opatření na podporu a 
ochranu obětí trestného činu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 207
Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25a) Ekologická trestná činnost není bez 
obětí; kolektivní či masová viktimizace, 
trend postihující nekonvenční oběti, a 
mnohdy narůstající a skrytý charakter 
viktimizace činí ekologickou trestnou 
činnost těžko řešitelnou. Poškození 
životního prostředí a otázka jeho obětí se 
nedotýká pouze zájmů jednotlivce, ale 
rovněž celých společenství a skupin osob a 
vyžaduje, abychom zvážili důsledky 
dnešních činů pro budoucí pokolení na 
základě mezigenerační odpovědnosti a 
uznali právo každé osoby v současnosti i 
budoucích pokolení žít v životním 
prostředí, které prospívá zdraví a dobrým 
životním podmínkám v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 
2006 o použití ustanovení Aarhuské 
úmluvy o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k 
právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí na orgány a subjekty 
Společenství1. Některá procesní 
ekologická práva týkající se mimo jiné 
přístupu ke spravedlnosti mohou být 
zajištěna tím, že tato směrnice uzná 
životní prostředí a jeho ekosystémy za 
potenciální oběti poškozené nezákonným 
jednáním.

____________
1 Úř. věst L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Ádám Kósa
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25a) K další viktimizaci, zastrašování a 
diskriminaci může dojít v případech, kdy 
se oběti staly terčem násilí kvůli své rase, 
náboženství, přesvědčení, národnosti, 
věku, sexuální orientaci, zdravotnímu
postižení, pohlaví nebo sociálnímu
původu. K dalším příčinám nehlášených 
trestných činů patří malá důvěra v systém 
trestního soudnictví, obtížné chápání 
systému podávání trestního oznámení a 
strach z toho, že úřady budou s obětí 
zacházet nepřijatelným způsobem, jelikož 
jí navzdory tvrzení, že tito lidé mají stejná 
občanská práva jako zástupci úřadů, 
nebudou věřit nebo jí nebudou rozumět 
(např. kvůli sluchovému postižení).
Rovněž existuje obava, že úřady nebudou 
oběti respektovat nebo že neuznají jejich 
status oběti. Pro podporu a usnadnění 
hlášení trestných činů, a mají-li oběti 
získat možnost vymanit se z koloběhu 
opakované viktimizace, je nezbytné, aby 
měly k dispozici spolehlivé služby podpory 
a aby příslušné orgány byly připraveny 
reagovat na výpovědi obětí ohleduplným, 
taktním, rovnocenným a profesionálním 
způsobem. K tomu musí všechny příslušné 
orgány mít dostatečné odborné vzdělání a 
odpovídající úroveň specializace a dále 
musí existovat předpisy, které věnují 
patřičnou pozornost právům obětí, včetně 
práva na ochranu před zastrašováním a 
sekundární viktimizací. Tato opatření by 
například měla umožnit, aby oznámení 
podávaly třetí strany a aby služby 
zabývající se pomocí obětem mohly 
v průběhu řízení zastupovat zájmy obětí a 
aby bylo možné využívat komunikační 
technologie, jako jsou e-maily, 
videonahrávky, které budou 
oficiální/schválené nebo budou podléhat 
registraci, nebo jakékoli další elektronické
prostředky, které umožní podat trestní 
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oznámení.

Or. hu

Odůvodnění

Potřebné vyjasnění s cílem zabezpečit práva zejména osob sluchově postižených, protože není 
vždy zřejmé, zda osoby se sluchovým postižením, které rozumí pouze znakové řeči, rozumí 
rovněž mluvenému jazyku ve své zemi. 

Pozměňovací návrh 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25a) K další viktimizaci, zastrašování a 
diskriminaci může dojít v případech, kdy 
se oběti staly terčem násilí kvůli svým 
osobním charakteristikám, jako je rasa, 
náboženství, přesvědčení, národnost, věk, 
sexuální orientace, zdravotní postižení, 
pohlaví, genderová identita, genderový 
projev nebo sociální původ, což je hlavní 
příčinou vysoké míry nehlášených 
trestných činů. K dalším příčinám 
nehlášených trestných činů patří malá 
důvěra v systém trestního soudnictví, 
obtížné chápání systému podávání 
trestního oznámení a strach z toho, že 
úřady budou s obětí zacházet 
nepřijatelným způsobem, jelikož jí 
nebudou věřit nebo ji nebudou 
respektovat a uznávat. Pro podporu a 
usnadnění hlášení trestných činů, a mají-
li oběti získat možnost vymanit se z 
koloběhu opakované viktimizace, je 
nezbytné, aby měly k dispozici spolehlivé 
služby podpory a aby orgány v členských 
státech byly připraveny reagovat na 
výpovědi obětí ohleduplným, taktním, 
rovnocenným a profesionálním způsobem. 
K tomu musí všechny příslušné orgány 
mít dostatečné odborné vzdělání a 
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odpovídající úroveň specializace a dále 
musí existovat předpisy, které věnují 
patřičnou pozornost právům obětí, včetně 
práva na ochranu před zastrašováním a 
druhotnou viktimizací. Tato opatření by 
také mohla umožnit, aby oznámení 
podávaly třetí strany a aby organizace 
zabývající se pomocí obětem mohly 
v průběhu řízení zastupovat zájmy obětí a 
aby bylo možné využívat komunikační 
technologie, jako jsou e-maily nebo 
elektronické formuláře pro podání 
trestního oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Jelikož cíle zavést společná minimální 
pravidla nemohou členské státy dostatečně 
dosáhnout jednostranným jednáním ani 
na vnitrostátní, regionální či místní 
úrovni a tohoto cíle by mohlo být 
vzhledem k rozsahu a potenciálním 
účinkům lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(26) Jelikož členské státy mohou samy 
zavést dostatečná minimální pravidla, 
porušuje návrh směrnice zásadu 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii.

Or. nl

Odůvodnění

Nizozemsko již má zcela dostačující předpisy v oblasti podpory a ochrany obětí zločinu, a 
navrhovanou směrnici proto nepotřebuje.
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Pozměňovací návrh 211
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Osobní údaje zpracované při
provádění této směrnice by měly být 
chráněny v souladu s rámcovým 
rozhodnutím Rady 2008/977/SVV ze dne 
27. listopadu 2008 o ochraně osobních 
údajů zpracovávaných v rámci policejní a 
soudní spolupráce v trestních věcech1 a v 
souladu se zásadami stanovenými v 
Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 
1981 o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat, 
kterou všechny členské státy ratifikovaly.

(27) Zpracované osobní údaje by v případě 
provedení této směrnice měly být chráněny 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 212
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení nebo ostatních soudních 
řízení souvisejících s daným trestným 
činem, měly být uznávány a mělo by 
s nimi být ve všech kontaktech s jakýmkoli 
příslušným orgánem, službou pro podporu
obětí nebo službou restorativní justice či 
jiným orgánem jednajícím s obětí zločinu 
zacházeno s respektem, citlivě a 

                                               
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
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profesionálně bez diskriminace jakéhokoli 
druhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě, s osobním přístupem a 
profesionálně bez diskriminace jakéhokoli 
druhu.

Or. es

Pozměňovací návrh 214
Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE 

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
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citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu, založené např. na 
pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo 
sociálním původu, genetických rysech, 
jazyku, náboženském vyznání nebo 
přesvědčení, politickém nebo jiném 
postoji, státní příslušnosti, příslušnosti k 
národnostním menšinám, majetkových
poměrech, původu, zdravotním postižení, 
věku, genderu, genderové identitě a 
genderovém projevu, sexuální orientaci, 
přistěhovaleckém a pobytovém statusu či
zdravotním stavu (včetně HIV a AIDS).

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu bez ohledu na 
jejich právní status byly vhodně chráněny 
a podporovány, mohly se účastnit trestního 
řízení, měly být uznávány a mělo by s nimi 
být ve všech kontaktech s jakýmkoli 
příslušným orgánem, službou pro podporu 
obětí nebo službou restorativní justice 
zacházeno s respektem, citlivě a 
profesionálně bez diskriminace jakéhokoli 
druhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Článek 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
všech fází trestního řízení, měly být 
uznávány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 217
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny oběti trestného činu byly vhodně 
chráněny a podporovány, mohly se účastnit 
trestního řízení, měly být uznávány a mělo 
by s nimi být ve všech kontaktech 
s jakýmkoli veřejným orgánem, službou 
pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Účelem této směrnice je zajistit, aby 
všechny nevinné oběti trestného činu byly 
vhodně chráněny a podporovány, mohly se 
účastnit trestního řízení, měly být 
uznávány a mělo by s nimi být ve všech 
kontaktech s jakýmkoli veřejným orgánem, 
službou pro podporu obětí nebo službou 
restorativní justice zacházeno s respektem, 
citlivě a profesionálně bez diskriminace 
jakéhokoli druhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 218
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) fyzická osoba, která utrpěla škodu včetně 
tělesného či psychického poškození, 
citovou újmu či hmotnou ztrátu přímo 
způsobenou trestným činem;

i) fyzická osoba, která individuálně nebo 
kolektivně utrpěla škodu včetně tělesného 
či psychického poškození, citovou újmu či 
hmotnou ztrátu přímo způsobenou 
trestným činem nebo závažným porušením
základních práv či skutkem nebo 
opomenutím, které představuje porušení 
platných trestních právních 
předpisů členských států, včetně právních 
předpisů o trestném zneužití pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ia) fyzická osoba, která je obětí 
diskriminace v soukromém, společenském 
či veřejném životě z důvodů souvisejících 
se sexuální, jazykovou nebo etnickou 
identitou, nebo filozofickým, 
ideologickým, politickým či náboženským 
přesvědčením či kulturními názory;

Or. it

Pozměňovací návrh 220
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ib) fyzická osoba, která je obětí úkladů 
nebo plánů – ze strany teroristických 
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skupin, nezákonných sdružení, skupin 
mafie nebo organizované trestné činnosti, 
které jsou schopny ve svých činech nadále 
pokračovat – s cílem ohrozit život 
příslušné osoby, omezit její svobodu 
projevu, pohybu nebo účasti na sociálním 
a veřejném životě nebo s cílem způsobit 
ekonomickou či psychickou újmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 221
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod i c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ic) fyzická osoba, která je v důsledku 
spolupráce se soudními orgány vystavena 
stálé hrozbě ze strany teroristických 
skupin, nezákonných sdružení, skupin 
mafie nebo organizované trestné činnosti, 
které jsou schopny ve svých činech nadále 
pokračovat;

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod i d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

id) fyzická osoba, jejíž život je omezen na 
takové materiální a psychologické 
podmínky, které nejsou pro člověka 
vhodné;

Or. it
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Pozměňovací návrh 223
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela v 
důsledku trestného činu;

ii) blízcí rodinní příslušníci nebo osoby 
závislé na oběti, jež zemřela v důsledku 
trestného činu, a osoby, které utrpěly 
škodu v důsledku snahy pomoci obětem v 
nouzi nebo zabránit jejich viktimizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela v 
důsledku trestného činu;

ii) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela 
nebo utrpěla tělesné či mentální postižení 
v důsledku trestného činu;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela v 
důsledku trestného činu;

ii) rodinní příslušníci a nenarozené děti
(embrya) osoby, jež zemřela nebo utrpěla 
zdravotní postižení v důsledku trestného 
činu;
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Or. hu

 Justification

The emergence of permanent disability – which manifests ‘objectively’, in physical reality, as 
well as mentally – is a real hindrance when using a built environment which has not been 
rendered accessible. The loss of an embryo must not be regarded as simply a (serious) 
physical injury, since in European countries embryos can have legal capacity with retroactive 
effect which is linked to the live birth and is conditional (e.g. in the area of inheritance), 
whilst another body part which is lost cannot. (Making a deliberate and violent change to 
intestate succession gives rise to a different situation).

Pozměňovací návrh 226
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela v 
důsledku trestného činu;

ii) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela 
v přímém důsledku trestného činu, kteří 
v důsledku toho utrpěli škodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iia) životní prostředí poškozené v důsledku 
trestného činu. Členské státy zajistí, aby 
veškeré skupiny, nadace a sdružení, které 
v souladu se svými stanovami podle 
mezinárodních právních předpisů usilují 
o ochranu životního prostředí, měly 
zajištěn výkon svých práv podle kapitoly 3 
této směrnice;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iia) děti a nezletilí, kteří jsou potomky 
oběti, jež utrpěla tělesnou nebo mentální 
újmu v důsledku údajného trestného činu, 
nebo osobami na této oběti závislými;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iia) rodinní příslušníci osoby, jež zemřela 
v důsledku trestného činu, nebo osoby, 
které jsou považovány za opatrovníky 
nebo zástupce oběti, jež měla v době 
spáchání trestného činu částečné nebo 
úplné zdravotní postižení nebo je utrpěla 
následně;

Or. hu

Odůvodnění

Vznik trvalého zdravotního postižení – které je „objektivně“ zjevné, tj. tělesné postižení stejně 
jako postižení mentální – představuje skutečnou překážku vzhledem k prostředí, jehož 
přístupnost není této osobě přizpůsobena. Ztrátu embrya nelze považovat pouze za (závažnou) 
tělesnou újmu, protože v evropských zemích mohou mít embrya právní postavení se zpětnou 
platností, jestliže se narodí živá (např. v oblasti dědického práva), což u ostatních 
poškozených částí těla neplatí. (Měla by zde být zmíněna otázka záměrné a násilné změny 
dědictví v případě nezanechání závěti.)

Pozměňovací návrh 230
Rolandas Paksas



PE483.693v02-00 88/127 AM\894864CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iia) rodinní příslušníci osoby, jež 
v důsledku trestného činu utrpěla 
závážnou zdravotní újmu, nebo osoby 
oficiálně ustanovené jako pomoc obětem, 
jež vyžadují zásadní podporu při výkonu 
svých zákonných práv, a to před 
spácháním trestného činu i po něm;

Or. lt

Pozměňovací návrh 231
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „rodinnými příslušníky“ manžel či 
manželka, druh či družka, registrovaný 
partner či partnerka, příbuzní v přímé 
linii, bratři a sestry a vyživované osoby 
oběti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na druhy a registrované partnery není na místě vzhledem k tomu, že ve značném počtu 
členských států není tato instituce uznávána. Obecně bude lepší odstranit ustanovení s cílem 
zajistit respektování vnitrostátních pravomocí v oblasti rodinného práva.

Pozměňovací návrh 232
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „rodinnými příslušníky“ manžel či 
manželka, druh či družka, registrovaný 
partner či partnerka, příbuzní v přímé 
linii, bratři a sestry a vyživované osoby 
oběti;

b) „rodinnými příslušníky“ manžel či 
manželka, osoby, které jsou s obětí 
v závazném úzkém vztahu a které stabilně 
a stále žijí s obětí ve společné domácnosti, 
příbuzní v přímé linii, sourozenci a 
vyživované osoby oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „druhem či družkou“ osoba, která 
stabilně a stále žije s obětí, aniž by byl 
jejich vztah úředně zaregistrován;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „druhem či družkou“ osoba, která 
stabilně a stále žije s obětí, aniž by byl 
jejich vztah úředně zaregistrován;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na druhy v čl. 2 písm. c) není na místě vzhledem k tomu, že ve značném počtu členských 
států není tato instituce uznávána. Obecně bude lepší odstranit ustanovení s cílem zajistit 
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respektování vnitrostátních pravomocí v oblasti rodinného práva.

Pozměňovací návrh 235
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „druhem či družkou“ osoba, která 
stabilně a stále žije s obětí, aniž by byl 
jejich vztah úředně zaregistrován;

c) „druhem či družkou“ jakákoli osoba bez 
výjimky, která stabilně a stále žije s obětí, 
aniž by byl jejich vztah úředně 
zaregistrován;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „registrovaným partnerem či 
registrovanou partnerkou“ partner/ka, se 
kterým/ou oběť uzavřela registrované 
partnerství v souladu s právními předpisy 
členského státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „registrovaným partnerem či vypouští se
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registrovanou partnerkou“ partner/ka, se 
kterým/ou oběť uzavřela registrované 
partnerství v souladu s právními předpisy 
členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na druhy v čl. 2 písm. c) není na místě vzhledem k tomu, že ve značném počtu členských 
států není tato instituce uznávána. Obecně bude lepší odstranit ustanovení s cílem zajistit 
respektování vnitrostátních pravomocí v oblasti rodinného práva.

Pozměňovací návrh 238
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je zajistit setkání oběti s 
obviněným s cílem dosáhnout mezi nimi
dobrovolné dohody ohledně toho, jak lze 
řešit škodu vzniklou v důsledku trestného 
činu;

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je napomáhat procesu 
dosažení mimosoudního vyrovnání 
prostřednictvím dobrovolné dohody, v níž 
obviněná strana přijme odpovědnost za 
spáchaný trestný čin a slíbí oběti nápravu, 
uhrazení škod a náhradu, a to jen pokud 
s tím oběť souhlasí a obviněný splní 
stanovené podmínky;

Or. es

Pozměňovací návrh 239
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je zajistit setkání oběti s 
obviněným s cílem dosáhnout mezi nimi 

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je napomáhat procesu 
zjednání spravedlnosti, kdy obviněná 
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dobrovolné dohody ohledně toho, jak lze 
řešit škodu vzniklou v důsledku trestného 
činu;

strana přijme odpovědnost za spáchaný 
trestný čin, poskytne oběti nápravu, 
uhrazení škod a náhradu, jež může vést k 
dosažení mimosoudního vyrovnání, a to 
pokud s tím oběť souhlasí a obviněný 
splní stanovené podmínky nápravy;

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace je poněkud problematická; vyplývá z ní, že oběť a obviněný mají „vyřešit 
problém společně“, a nezohledňuje skutečnost, že jedna z osob je oběť a byla druhou osobou 
– obviněným – viktimizována. 

Pozměňovací návrh 240
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je zajistit setkání oběti s 
obviněným s cílem dosáhnout mezi nimi 
dobrovolné dohody ohledně toho, jak lze 
řešit škodu vzniklou v důsledku trestného 
činu;

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je zajistit setkání oběti s 
obviněným s cílem dosáhnout mezi nimi 
dobrovolné dohody ohledně toho, jak lze 
řešit škodu vzniklou v důsledku trestného 
činu. Jedná se o přístup k justici, který se 
zaměřuje na potřeby oběti, pachatele, 
stejně jako dotčeného společenství, 
namísto naplňování abstraktních 
právních zásad nebo trestání pachatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je zajistit setkání oběti s 
obviněným s cílem dosáhnout mezi nimi 
dobrovolné dohody ohledně toho, jak lze 
řešit škodu vzniklou v důsledku trestného 
činu;

e) „službami restorativní justice“ služby, 
jejichž cílem je zajistit setkání oběti s 
obviněným s cílem dosáhnout mezi nimi 
dobrovolné dohody ohledně toho, jak lze 
řešit škodu vzniklou v důsledku trestného 
činu. Služby restorativní justice mohou 
probíhat formou setkání mezi obětí a 
pachatelem nebo prostřednictvím 
nepřímého kontaktu, při kterém se oběť 
s pachatelem nesetká;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „osobou se zdravotním postižením“ 
osoby mající dlouhodobé tělesné, 
mentální, duševní nebo smyslové 
postižení, které v interakci s různými 
překážkami může bránit jejich plnému a 
účinnému zapojení do společnosti na 
rovnoprávném základě s ostatními.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) „službami pro podporu oběti“ služby 
nabízející plnou nebo částečnou podporu, 
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včetně doprovázení a zastupování obětí u 
soudu; tyto služby jsou nezávislé a jejich 
základním cílem je ochrana práv a potřeb 
oběti; služby pro podporu obětí mohou 
rovněž zahrnovat specializované služby 
pro specifické skupiny obětí, jako např. 
oběti násilí založeného na pohlaví, děti, 
oběti teroristických útoků atd.

Or. es

Pozměňovací návrh 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) „násilím založeným na pohlaví“ 
násilí, páchané na ženě, přičemž je proti 
ní namířeno proto, že je ženou, nebo 
násilí, které postihuje ženy v podstatně 
vyšší míře, nebo násilí namířené vůči 
osobě kvůli jejímu pohlaví nebo 
genderové identitě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) „násilím založeným na pohlaví“ 
násilí, které je namířeno vůči ženě a 
představuje diskriminaci podle úmluvy 
OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen, přičemž je proti ní 
namířeno proto, že je ženou, nebo násilí, 
které postihuje ženy v podstatně vyšší 
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míře, nebo násilí namířené vůči osobě 
kvůli jejímu pohlaví nebo genderové 
identitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) „násilím založeným na pohlaví“ 
trestný čin, jehož příčinou je pohlaví nebo 
genderová identita osoby, proti níž je 
namířeno, nebo které postihuje konkrétní 
pohlaví nebo genderové identity 
v podstatně větší míře a které má za 
následek tělesnou nebo mentální újmu, 
emocionální újmu nebo ekonomické 
ztráty oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) „násilím založeným na pohlaví“ 
násilí, jehož příčinou je pohlaví nebo 
genderová identita či genderový projev 
osoby, proti níž je namířeno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

gb) „násilím v blízkých vztazích“ násilí 
spáchané osobou, která je nebo byla 
s obětí v manželském nebo partnerském 
svazku, anebo jiným rodinným 
příslušníkem. Tímto druhem násilí jsou 
v podstatně větší míře postiženy ženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

gb) „násilím v blízkých vztazích“ násilí 
spáchané osobou, která je nebo byla 
s obětí v manželském nebo partnerském 
svazku, anebo jiným rodinným 
příslušníkem. Tímto druhem násilí jsou 
v podstatně větší míře postiženy ženy, 
přičemž tento trestný čin ještě zhoršuje 
skutečnost, že ženy jsou na obviněném 
často také závislé po finanční či sociální 
stránce, nebo pokud jde o povolení 
k pobytu.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

gb) „násilím v blízkých vztazích“ násilí 
spáchané osobou, která je nebo byla 
s obětí v manželském nebo partnerském 
svazku, anebo jiným rodinným 
příslušníkem, bez ohledu na to, zda 
pachatel žije či žil s obětí ve stejné 
domácnosti, a které má za následek 
tělesnou nebo mentální újmu, 
emocionální újmu nebo ekonomické 
ztráty oběti.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby byly obětem 
poskytnuty bez zbytečného prodlení od 
jejich prvního kontaktu s orgánem 
příslušným pro přijetí trestního oznámení 
následující informace:

Členské státy zajistí, aby byly obětem 
poskytnuty ihned od jejich prvního 
kontaktu s orgánem příslušným pro přijetí 
trestního oznámení následující informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Článek 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby byly obětem 
poskytnuty bez zbytečného prodlení od 
jejich prvního kontaktu s orgánem 
příslušným pro přijetí trestního oznámení 

Členské státy zajistí, aby byly všem obětem 
bez zbytečného prodlení od jejich prvního 
kontaktu s orgánem příslušným pro přijetí 
trestního oznámení a v jazyce, kterému 
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následující informace: oběť rozumí, a v případě potřeby za 
použití komunikačních technik 
ohleduplných vůči dětem poskytnuty
následující informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Článek 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby byly obětem 
poskytnuty bez zbytečného prodlení od 
jejich prvního kontaktu s orgánem 
příslušným pro přijetí trestního oznámení 
následující informace:

Členské státy zajistí, aby byly obětem bez 
zbytečného prodlení od jejich prvního 
kontaktu s orgánem příslušným pro přijetí 
trestního oznámení a ve formě, kterou 
oběť požaduje (písemně, ústně nebo ve 
znakovém jazyce), poskytnuty následující 
informace:

Or. hu

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že informace je třeba přizpůsobit potřebám oběti.

Pozměňovací návrh 254
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Článek 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby byly obětem 
poskytnuty bez zbytečného prodlení od 
jejich prvního kontaktu s orgánem 
příslušným pro přijetí trestního oznámení 
následující informace:

(Netýká se českého znění.)

Or. it
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Pozměňovací návrh 255
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) veškeré potřebné informace ohledně 
jejich práv, včetně práva na spravedlivý 
proces, na přístup k právnímu zastoupení, 
práva na tlumočení a práva na 
odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) druh podpory, kterou mohou získat; c) druh podpory, kterou mohou získat, a 
informace o tom, od koho ji mohou získat;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) druh podpory, kterou mohou získat; c) druh podpory, na kterou mají nárok;

Or. it
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Pozměňovací návrh 258
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) postupy následující po podání trestního 
oznámení a jejich úloha v souvislosti s 
těmito postupy;

d) postupy následující po podání trestního 
oznámení a informace o jejich úloze v 
souvislosti s těmito postupy, včetně 
postupů pro soudní jednání s dospělými a 
mladistvými, informace o úloze (dětských) 
obětí, důležitosti, načasování a způsobu
podání svědectví a způsobu, jímž budou 
vedena slyšení během vyšetřování a 
v průběhu soudního jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) do jaké míry a za jakých podmínek mají 
právo na právní poradenství, právní pomoc 
nebo jiný druh poradenství;

f) za jakých podmínek mají právo na 
právní poradenství, právní pomoc nebo 
jiný druh nezávislého a odborného 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) do jaké míry a za jakých podmínek mají f) do jaké míry a za jakých podmínek mají 
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právo na právní poradenství, právní pomoc 
nebo jiný druh poradenství;

právo na právní poradenství, právní pomoc 
nebo jiný druh poradenství, včetně 
jazykového poradenství;

Or. it

Pozměňovací návrh 261
Ádám Kósa

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) do jaké míry a za jakých podmínek 
mají právo na tlumočení a překlad, včetně 
tlumočení ve znakovém jazyce;

Or. hu

Odůvodnění

Mělo by rovněž existovat ustanovení o tlumočení zahrnující v Evropě jednotnější přístup k 
lidem, kteří používají znakovou řeč vlastní země, a to zejména s ohledem na usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 
postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 
a jeho body L a 11.

Pozměňovací návrh 262
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) má-li oběť bydliště v jiném členském 
státě, jaké jsou zvláštní prostředky, které 
jsou jí k dispozici pro zajištění ochrany 
jejich zájmů;

h) má-li oběť bydliště v jiném členském 
státě, jaké jsou zvláštní prostředky, které 
jsou jí k dispozici pro zajištění ochrany 
jejich zájmů, jako např. žádost o vydání 
evropského ochranného příkazu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Rosario Crocetta

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) má-li oběť bydliště v jiném členském
státě, jaké jsou zvláštní prostředky, které 
jsou jí k dispozici pro zajištění ochrany 
jejich zájmů;

h) má-li oběť bydliště v jiném státě, jaké 
jsou zvláštní prostředky, které jsou jí k 
dispozici pro zajištění ochrany jejich 
zájmů;

Or. it

Pozměňovací návrh 264
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ha) pokud jsou pod státním ochranným 
dozorem nebo v jiném ústavním zařízení, 
veškeré možnosti, které jim umožňují 
získat přístup a ohlásit se určenému 
subjektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) veškeré postupy pro podání stížností v 
případě, že jejich práva nejsou 
respektována;

i) veškeré postupy pro podání stížností v 
případě, že jejich práva nejsou 
respektována ze strany příslušného úřadu 



AM\894864CS.doc 103/127 PE483.693v02-00

CS

v trestním řízení;

Or. en

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

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ja) jak a za jakých okolností mohou získat 
ochranná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě informací uvedených v odstavci 1 
členské státy zajistí, aby oběť, která 
utrpěla velké trauma, obdržela následující 
informace:
a) do jaké míry má právo na lékařskou 
péči;
b) do jaké míry má právo na 
specializované služby podpory a 
dostatečnou podporu;
c) jak a za jakých podmínek může získat 
pomoc při hledání vhodného náhradního 
ubytování, které by odpovídajícím 
způsobem splňovalo požadavky na 
bezpečnost;
d) jak a za jakých podmínek může získat 
ochranná opatření a pohybovat se v rámci 
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Unie se stejnou úrovní ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Psychologická podpora může být pro oběti důležitá, ale vždy nestačí; například oběti 
domácího násilí mohou potřebovat okamžitou finanční podporu, protože jsou na obviněném 
finančně závislé; tato potřeba může být velmi naléhavá: oběti někdy nemají ani dostatek 
prostředků na nákup potravin pro sebe a pro své děti; proto je vhodnější hovořit o 
„dostatečné“ podpoře. 

Pozměňovací návrh 268
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je obětí dítě, je nezbytné, aby mu 
byly veškeré informace uvedené v odstavci 
1 sdělovány odpovídajícím způsobem. Tyto 
informace musí být přístupné a musí 
poskytovat jednoznačné pokyny 
k příslušným postupům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Uvedené informace budou podány ústně 
nebo písemně, ve srozumitelném a 
pochopitelném jazyce, přičemž se zohlední 
zvláštní potřeby obětí a okolnosti daného 
případu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby obětem, které 
nerozumí jazyku dotčeného členského 
státu, nebo jím nehovoří, byly informace 
uvedené v odstavci 1 poskytnuty v jazyce, 
kterému rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby obětem byly
oznámeno, že mají právo na následující 
informace o jejich případu, a aby tyto 
informace obdržely, pokud si to přejí:

1. Členské státy zajistí, aby obětem bylo
bez zbytečného prodlení oznámeno, že 
mají právo na následující informace o 
jejich případu:

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby obětem byly
oznámeno, že mají právo na následující 
informace o jejich případu, a aby tyto 

1. Členské státy zajistí, aby obětem bylo
neprodleně oznámeno, že mají právo na 
následující informace o jejich případu, 
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informace obdržely, pokud si to přejí: pokud výslovně neuvedou, že si tyto 
informace nepřejí:

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby obětem byly
oznámeno, že mají právo na následující 
informace o jejich případu, a aby tyto 
informace obdržely, pokud si to přejí:

1. Členské státy zajistí, aby všem obětem 
bylo v jazyce, kterému rozumí, oznámeno, 
že mají právo na následující informace o 
jejich případu, a aby tyto informace 
obdržely, pokud si to přejí:

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jakékoli rozhodnutí o ukončení trestního 
řízení zahájeného v důsledku trestního 
oznámení ze strany oběti, včetně důvodů 
tohoto rozhodnutí, např. rozhodnutí 
nepokračovat ve vyšetřování či stíhání 
nebo jej zastavit, nebo konečný rozsudek 
soudu, včetně trestu;

a) jakékoli rozhodnutí o ukončení trestního 
řízení zahájeného v důsledku trestního 
oznámení ze strany oběti, včetně důvodů 
tohoto rozhodnutí, např. rozhodnutí 
nepokračovat ve vyšetřování či stíhání 
nebo jej zastavit, nebo konečný rozsudek 
soudu, či rozhodnutí poroty, pokud se 
důvody neuvádějí na základě 
vnitrostátních právních předpisů, včetně 
trestu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jakékoli rozhodnutí o ukončení trestního 
řízení zahájeného v důsledku trestního 
oznámení ze strany oběti, včetně důvodů 
tohoto rozhodnutí, např. rozhodnutí 
nepokračovat ve vyšetřování či stíhání 
nebo jej zastavit, nebo konečný rozsudek 
soudu, včetně trestu;

a) jakékoli rozhodnutí o ukončení trestního 
řízení, včetně důvodů tohoto rozhodnutí, 
např. rozhodnutí nepokračovat ve 
vyšetřování či stíhání nebo jej zastavit, 
nebo konečný rozsudek soudu, včetně 
trestu;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) informace, které oběti umožní znát stav 
trestního řízení zahájeného v důsledku 
podání trestního oznámení obětí, pokud ve 
výjimečných případech tímto může být 
nepříznivě ovlivněn řádný průběh případu;

b) informace, které oběti umožní znát stav 
trestního řízení, pokud ve výjimečných 
případech tímto může být nepříznivě 
ovlivněn řádný průběh případu;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) informace o dostupnosti 
zdravotnických, psychologických, 
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sociálních a dalších souvisejících služeb, 
stejně jako informace o prostředcích
přístupu k těmto službám před konáním 
soudního jednání, během jednání i po 
něm, v případě odročení nebo zastavení 
jednání a dále o právním nebo jiném
poradenství či zastoupení, informace o 
náhradách a případně o nouzové finanční 
pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

cb) informace o postupech pro soudní 
řízení s dospělými a mladistvými, o úloze
dětských obětí, důležitosti, načasování a 
způsobu podání svědectví a způsobu, jímž 
budou vedena slyšení během vyšetřování a 
v průběhu soudního jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

cc) informace o existujících podpůrných 
mechanismech pro oběti při podávání 
stížností a účasti na vyšetřování a 
soudním jednání; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být bez zbytečného 
prodlení obeznámeny o tom, jakmile bude 
osoba zatčená, držená ve vazbě, stíhaná či
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby nebo uprchne. Oběti rovněž musí 
být informovány o opatřeních na ochranu 
obětí, jako je vydání soudního příkazu 
nebo zákaz styku. Členské státy zajistí, aby 
obětem byla po předání této informace
poskytnuta účinná podpora a pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být bez zbytečného 
prodlení obeznámeny o tom, jakmile bude 
osoba zatčená, držená ve vazbě, stíhaná či
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby či z vyšetřovací vazby nebo 
uprchne. Oběti rovněž musí být bez 
zbytečného prodlení informovány o 
soudních příkazech vydaných soudními 
orgány v trestněprávním řízení na 
ochranu obětí, jako např. zákaz styku. 
Členské státy zajistí, aby obětem byla po 
předání této informace poskytnuta účinná 
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podpora a pomoc. Obětem budou tyto 
informace sděleny, pokud si nejsou 
příslušné orgány vědomy toho, že 
oznámení o propuštění by mohlo poškodit
pachatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna 
z vazby, pokud oběti výslovně neuvedou, 
že si tyto informace nepřejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby všem obětem 
byla nabídnuta příležitost být obeznámeny 
o tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna 
z jakéhokoli druhu vazby. Všem obětem
budou tyto informace sděleny, pokud 
takové přání vyjádří.

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří, 
přičemž mohou své rozhodnutí kdykoli 
změnit.

Or. it

Pozměňovací návrh 285
Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba 
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být bez zbytečného 
prodlení obeznámeny o tom, jakmile bude 
osoba zatčená, držená ve vazbě, stíhaná či
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby nebo uprchne. Členské státy zajistí, 
aby obětem byla po předání této informace
poskytnuta účinná podpora a pomoc. 

Or. it

Pozměňovací návrh 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být obeznámeny o 
tom, jakmile bude stíhaná osoba či osoba
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud takové přání vyjádří.

2. Členské státy zajistí, aby obětem byla 
nabídnuta příležitost být bez zbytečného 
prodlení obeznámeny o tom, jakmile bude 
osoba zatčená, držená ve vazbě, stíhaná či
odsouzená za trestný čin propuštěna z 
vazby nebo uprchne. Členské státy zajistí, 
aby obětem byla po předání této 
informace poskytnuta účinná podpora a 
pomoc, pokud možno včetně práva na 
odvolání. Obětem budou tyto informace 
sděleny, pokud si nejsou příslušné orgány 
vědomy toho, že oznámení o propuštění by 
mohlo poškodit pachatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
uvedou, že si nepřejí dostávat informace 
uvedené v odstavcích 1 a 2, tyto informace 
nebyly sdělovány.

3. Členské státy zajistí obětem právo 
kdykoli změnit rozhodnutí ohledně svého 
přání dostávat informace uvedené v 
odstavcích 1 a 2, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice
Článek 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti a jejich 
rodinní příslušníci plně rozumí a mohou 
být chápáni během jakéhokoli kontaktu 
s příslušnými orgány a to od prvního 
kontaktu, během trestního řízení nebo 
dalších jednání souvisejících s trestným 
činem i po jejich skončení, včetně 
informací poskytovaných těmito orgány.

Or. es

Pozměňovací návrh 289
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním 
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním 
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány. V této souvislosti je třeba 
brát zvláštní ohled na problémy s 
porozuměním nebo komunikací, které 
mohou být způsobeny nějakým tělesným 
postižením, v takovém případě by měla být 
dána přednost dostupným prostředkům a 
formátům.

Or. es

Pozměňovací návrh 290
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Článek 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním 
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s příslušnými orgány v trestním 
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním 
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že všechny oběti 
rozumí a mohou být chápány během 
jakéhokoli kontaktu s veřejnými orgány 
v trestním řízení, včetně informací 
poskytovaných těmito orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že oběti rozumí a 
mohou být chápány během jakéhokoli 
kontaktu s veřejnými orgány v trestním 
řízení, včetně informací poskytovaných 
těmito orgány.

Členské státy jsou povinny činit opatření, 
aby bylo zajištěno, že všechny oběti 
s ohledem na své individuální a specifické 
potřeby rozumí a mohou být chápány 
během jakéhokoli kontaktu s veřejnými 
orgány v trestním řízení, včetně informací 
poskytovaných těmito orgány.
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Pozměňovací návrh 293
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely odstavce 1 je třeba věnovat 
zvláštní pozornost případům, kdy je obětí 
dítě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
nemluví jazykem, ve kterém trestní řízení 
probíhá, nebo mu nerozumí, bylo, pokud si 
to přejí, poskytnuto zdarma tlumočení při 
každé výpovědi nebo dotazování oběti 
během trestního řízení před orgány 
činnými v trestním řízení, včetně 
policejního dotazování, a tlumočení 
v případě jejich účasti na soudním jednání 
a jiných nezbytných předběžných jednání.

1. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
nemluví jazykem, ve kterém trestní řízení 
probíhá, nebo mu nerozumí, bylo 
poskytnuto zdarma tlumočení při každé 
výpovědi nebo dotazování oběti během 
trestního řízení před orgány činnými 
v trestním řízení, včetně policejního 
dotazování, a tlumočení v případě jejich 
účasti na soudním jednání a jiných 
nezbytných předběžných jednání a během 
komunikace s právními zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
nemluví jazykem, ve kterém trestní řízení 
probíhá, nebo mu nerozumí, bylo, pokud si 
to přejí, poskytnuto zdarma tlumočení při 
každé výpovědi nebo dotazování oběti 
během trestního řízení před orgány 
činnými v trestním řízení, včetně 
policejního dotazování, a tlumočení 
v případě jejich účasti na soudním jednání 
a jiných nezbytných předběžných jednání.

1. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
nemluví jazykem, ve kterém trestní řízení 
probíhá, nebo mu nerozumí, bylo, pokud si 
to přejí, poskytnuto zdarma tlumočení při 
každé výpovědi nebo dotazování oběti 
během trestního řízení před orgány 
činnými v trestním řízení, včetně 
policejního dotazování, a tlumočení 
v případě jejich účasti na soudním jednání 
a jiných nezbytných předběžných jednání. 
Toto tlumočení zohledňuje zvláštní 
potřeby obětí a rozsah, v jakém může oběť 
potřebovat dodatečnou podporu při 
porozumění plnému významu a dopadům
ústního rozhovoru. Je nutné přijmout 
opatření s cílem zajistit, že uvedené 
okolnosti budou vysvětleny citlivým a 
snadno srozumitelným způsobem 
s ohledem na věk a vyspělost oběti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby obětem, které 
nemluví jazykem, ve kterém trestní řízení 
probíhá, nebo mu nerozumí, bylo, pokud si 
to přejí, poskytnuto zdarma tlumočení při 
každé výpovědi nebo dotazování oběti 
během trestního řízení před orgány 
činnými v trestním řízení, včetně 
policejního dotazování, a tlumočení 
v případě jejich účasti na soudním jednání 
a jiných nezbytných předběžných jednání.

1. Členské státy mohou zajistit, aby 
obětem, které nemluví jazykem, ve kterém 
trestní řízení probíhá, nebo mu nerozumí, 
bylo, pokud si to přejí, poskytnuto 
tlumočení při každé výpovědi nebo 
dotazování oběti během trestního řízení 
před orgány činnými v trestním řízení, 
včetně policejního dotazování, a tlumočení 
v případě jejich účasti na soudním jednání 
a jiných nezbytných předběžných jednání.
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Pozměňovací návrh 297
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Členské státy zajistí, aby oběti, které 
chtějí oznámit trestný čin a nerozumí 
jazyku příslušného úřadu nebo jím 
nehovoří, měly možnost tento trestný čin 
oznámit. Za tímto účelem členské státy 
přinejmenším zajistí, aby se obětem 
dostalo pomoci při nahlášení trestného 
činu v jazyce, kterému rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Členské státy zajistí, aby oběti, které 
chtějí oznámit trestný čin a nerozumí 
jazyku příslušného úřadu nebo jím 
nehovoří, měly možnost tento trestný čin 
oznámit. Členské státy přinejmenším 
zajistí, aby se obětem dostalo pomoci při 
nahlášení trestného činu v jazyce, 
kterému rozumí. Členské státy zajistí, aby 
byly oběti o svých právech na pomoc 
informovány jednoduchým a přístupným 
způsobem, v jazyce, kterému rozumí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Členské státy zajistí, aby oběti, které 
nahlásí trestný čin, byly informovány 
jednoduchým a přístupným jazykem o 
tom, že mají právo být informovány o 
svém právu aktivně se zúčastnit trestního 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Členské státy zajistí, aby oběti, které 
nahlásí trestný čin, byly informovány 
jednoduchým a přístupným způsobem 
v jazyce, kterému rozumí, o tom, že mají 
právo být informovány o svém právu 
aktivně se zúčastnit trestního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aby mohly oběti uplatnit svá práva v 
trestním řízení, členské státy zajistí, aby ve 

2. Aby mohly oběti účinně uplatnit svá 
práva v trestním řízení, členské státy 
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všech jiných případech a na žádost oběti 
bylo zdarma k dispozici tlumočení v 
souladu s potřebami obětí a jejich úlohou v 
těchto řízeních.

zajistí, aby ve všech jiných případech a na 
žádost oběti bylo zdarma k dispozici 
tlumočení v souladu s potřebami obětí a 
jejich úlohou v těchto řízeních. Členské 
státy zajistí, aby byly oběti informovány o 
svém právu na tlumočení jednoduchým a 
přístupným způsobem v jazyce, kterému 
rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aby mohly oběti uplatnit svá práva v 
trestním řízení, členské státy zajistí, aby ve 
všech jiných případech a na žádost oběti 
bylo zdarma k dispozici tlumočení v 
souladu s potřebami obětí a jejich úlohou v 
těchto řízeních.

2. Aby mohly oběti uplatnit svá práva v 
trestním řízení, členské státy zajistí, aby ve 
všech jiných případech a na žádost oběti 
bylo zdarma k dispozici tlumočení v 
souladu s individuálními a specifickými 
potřebami obětí a jejich úlohou v těchto 
řízeních s cílem zajistit, že oběti všem 
sdělovaným informacím dokonale 
porozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aby mohly oběti uplatnit svá práva v 
trestním řízení, členské státy zajistí, aby ve 
všech jiných případech a na žádost oběti 
bylo zdarma k dispozici tlumočení v 
souladu s potřebami obětí a jejich úlohou v 

2. Aby mohly oběti uplatnit svá práva v 
trestním řízení, členské státy mohou 
zajistit, aby ve všech jiných případech a na 
žádost oběti bylo k dispozici tlumočení v 
souladu s potřebami obětí a jejich úlohou v 
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těchto řízeních. těchto řízeních.

Or. nl

Pozměňovací návrh 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Ve vhodných případech lze použít 
komunikační technologii typu 
videokonference, telefonu nebo internetu, 
není-li osobní přítomnost tlumočníka 
nezbytná, aby mohla oběť řádně uplatnit 
svá práva nebo pochopit řízení.

3. Ve vhodných případech lze použít 
komunikační technologii typu 
videokonference, telefonu nebo internetu, 
není-li osobní přítomnost tlumočníka 
nezbytná, aby mohla oběť řádně uplatnit 
svá práva nebo pochopit řízení. Pokud je 
obětí dítě, je třeba zajistit, aby veškeré 
prostory nebo čekárny určené pro oběť 
pro účely videokonference nebo rozhovory 
či výslechy působily na dítě přívětivě a 
nikoli hrozivě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby oběť, která 
nerozumí jazyku dotyčného trestního řízení 
či jim nemluví, obdržela, pokud si to přeje, 
zdarma překlady následujících informací v 
míře, ve které jsou tyto informace oběti 
sdělovány:

(Netýká se českého znění.)

Or. es
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Pozměňovací návrh 306
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby oběť, která 
nerozumí jazyku dotyčného trestního řízení 
či jim nemluví, obdržela, pokud si to přeje, 
zdarma překlady následujících informací v 
míře, ve které jsou tyto informace oběti 
sdělovány:

4. Členské státy zajistí, aby oběť, která 
nerozumí jazyku dotyčného trestního řízení 
či jim nemluví, obdržela, pokud si to přeje, 
zdarma překlady následujících informací 
v jazyce, kterému oběť rozumí, v míře, ve 
které jsou tyto informace oběti sdělovány:

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby oběť, která 
nerozumí jazyku dotyčného trestního řízení 
či jim nemluví, obdržela, pokud si to přeje, 
zdarma překlady následujících informací v 
míře, ve které jsou tyto informace oběti 
sdělovány:

4. Členské státy mohou zajistit, aby oběť, 
která nerozumí jazyku dotyčného trestního 
řízení či jim nemluví, obdržela, pokud si to 
přeje, překlady následujících informací v 
míře, ve které jsou tyto informace oběti 
sdělovány:

Or. nl

Pozměňovací návrh 308
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podání trestního oznámení příslušnému 
orgánu;

a) zásadní části trestního oznámení 
příslušnému orgánu;
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Pozměňovací návrh 309
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) informace nezbytné, aby oběť mohla 
uplatňovat svá práva v trestním řízení v 
souladu se svými potřebami a svou úlohou 
v těchto řízeních;

c) informace nezbytné, aby oběť mohla 
uplatňovat svá práva v trestním řízení. 
Oběti nebo jejich právní zástupci mohou 
předkládat odůvodněné žádosti o další 
informace, které považují za důležité; 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Judith Sargentini

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) informace nezbytné, aby oběť mohla 
uplatňovat svá práva v trestním řízení v 
souladu se svými potřebami a svou úlohou 
v těchto řízeních.

c) informace nezbytné, aby oběť mohla 
účinně uplatňovat svá práva v trestním 
řízení v souladu se svými potřebami a svou 
úlohou v těchto řízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) tlumočení a překlad nesmí trestní 
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řízení zbytečně prodlužovat;

Or. de

Odůvodnění

V centru soudního řízení je osoba obžalovaného, jehož vinu je třeba teprve prokázat a do té 
doby musí být považován za nevinného. Překladatelské práce mohou soudní řízení neúměrně 
prodlužovat, zejména v případě, kdy je údajný pachatel ve vazbě, a proto by tyto práce měly 
být omezeny jen na nezbytné a nutné případy.

Pozměňovací návrh 312
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy zajistí, aby byl zaveden 
postup nebo mechanismus pro zjištění, zda 
oběť mluví jazykem trestního řízení a 
rozumí mu a zda potřebuje překlad a 
pomoc tlumočníka.

5. Členské státy zajistí, aby byl zaveden 
postup nebo mechanismus pro zjištění, zda 
oběť mluví jazykem trestního řízení a 
rozumí mu a zda potřebuje překlad a 
pomoc tlumočníka. V členských státech, ve 
kterých se používá více než jeden úřední 
jazyk, se toto právo vztahuje na úřední 
jazyk, který si oběť zvolí, i v případě, že se 
nejedná o běžný jazyk používaný v daném 
členském státě.

Or. es

Pozměňovací návrh 313
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy zajistí, aby byl zaveden 
postup nebo mechanismus pro zjištění, zda 
oběť mluví jazykem trestního řízení a 
rozumí mu a zda potřebuje překlad a 

5. Členské státy mohou zajistit, aby byl 
zaveden postup nebo mechanismus pro 
zjištění, zda oběť mluví jazykem trestního 
řízení a rozumí mu a zda potřebuje překlad 
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pomoc tlumočníka. a pomoc tlumočníka.

Or. nl

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

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli zdarma přístup k 
důvěrným službám podpory pro oběti, 
které budou jednat nezávisle v zájmu oběti 
a to od okamžiku, kdy oběť utrpí újmu, 
v průběhu trestního řízení i po jeho 
skončení, a to bez ohledu na to, kde 
k trestnému činu došlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli zdarma přístup k 
důvěrným a odpovídajícím službám 
podpory pro oběti, které budou jednat 
nezávisle v zájmu oběti, a to od okamžiku, 
kdy oběť utrpí újmu, v průběhu trestního 
řízení i po jeho skončení, a to bez ohledu 
na to, kde k trestnému činu došlo. Oběti se 
zvláštními potřebami musí mít přístup k 
podpůrným službám pro oběti, které se 
specializují na druh trestné činnosti, 
kterou byla oběť postižena, aby se jí 
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dostalo co nejkvalitnější podpory. 

Or. en

Odůvodnění

Kritérium nezávislosti musí platit bez ohledu na to, zda mají služby pro podporu obětí a 
pomoc obětem veřejnou či soukromou povahu.

Pozměňovací návrh 316
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1 Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti před trestním řízením, 
v průběhu trestního řízení a po 
přiměřenou dobu i po jeho skončení.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli bez ohledu na 
právní status zdarma přístup k snadno 
dostupným a důvěrným službám podpory 
pro oběti, a to od okamžiku, kdy oběť 
utrpí újmu, v průběhu trestního řízení i po 
jeho skončení, a to bez ohledu na to, kde 
k trestnému činu došlo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti, a to jak v členských 
státech, kde žijí, tak – bude-li to zapotřebí 
– v jiných členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení umožní obětem a jejich rodinným příslušníkům přístup ke službám podpory 
pro oběti v přeshraničních případech, kdy k trestnému činu došlo v jiném členském státě, než 
ve kterém žijí.

Pozměňovací návrh 319
Auke Zijlstra

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby oběti a jejich 
rodinní příslušníci měli podle svých potřeb 
zdarma přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

1. Členské státy mohou zajistit, aby oběti a 
jejich rodinní příslušníci měli podle svých 
potřeb přístup k důvěrným službám 
podpory pro oběti.

Or. nl

Pozměňovací návrh 320
Iratxe García Pérez
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Oběti některých druhů trestných činů, 
jako je násilí založené na pohlaví nebo 
zneužívání dětí, musí mít přístup 
k odborným podpůrným službám pro 
oběti, aby se jim dostalo co nejkvalitnější 
podpory.

Or. es

Pozměňovací návrh 321
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Členské státy přijmou potřebná 
opatření s cílem zajistit, že se obětem 
dostane pomoci a podpory, jakmile 
příslušné orgány nabudou odůvodněné 
podezření, že se staly obětí trestných činů, 
které spadají do oblasti působnosti této 
směrnice.

Or. it


