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Τροπολογία 103
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η 
αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών 
αποφάσεων σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις.

1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των δημοκρατικών 
θεσμών και του κράτους δικαίου,
ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η 
αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών 
αποφάσεων σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 104
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον 
αφορά την προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων και έχει εγκρίνει την 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 15 Μαρτίου 2001, 
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κατά τη σύνοδό του στις 10 και 
11 Δεκεμβρίου 2009, ζητήθηκε από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 

2) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον 
αφορά την προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων και έχει εγκρίνει την 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 15 Μαρτίου 2001, 
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος της Στοκχόλμης, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κατά τη σύνοδό του στις 10 και 
11 Δεκεμβρίου 2009, ζητήθηκε από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
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τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
βελτιωθούν η νομοθεσία και τα μέτρα 
πρακτικής υποστήριξης για την προστασία 
των θυμάτων.

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
βελτιωθούν η νομοθεσία και τα μέτρα 
πρακτικής υποστήριξης για την προστασία 
των θυμάτων, και συμπεριελήφθη ως 
ευρωπαϊκή προτεραιότητα η παροχή 
προσοχής, συνδρομής και αναγνώρισης 
σε όλα τα θύματα και ιδίως στα θύματα 
της τρομοκρατίας.  

Or. es

Τροπολογία 105
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον 
αφορά την προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων και έχει εγκρίνει την 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 15 Μαρτίου 2001, 
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κατά τη σύνοδό του στις 10 και 
11 Δεκεμβρίου 2009, ζητήθηκε από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
βελτιωθούν η νομοθεσία και τα μέτρα 
πρακτικής υποστήριξης για την προστασία 
των θυμάτων.

2) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση όσον 
αφορά την προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων και έχει εγκρίνει την 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 15 Μαρτίου 2001, 
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κατά τη σύνοδό του στις 10 και 
11 Δεκεμβρίου 2009, ζητήθηκε από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
βελτιωθούν η νομοθεσία και τα μέτρα 
πρακτικής υποστήριξης για την προστασία 
των θυμάτων και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να ενισχυθεί ο χώρος ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης με δράσεις 
που εστιάζουν στα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 106
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος μιας 
δέσμης νομοθετικών μέτρων που 
αποσκοπεί στην ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των θυμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την εφαρμογή 
της, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη την οδηγία 2011/92/UE  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας1.
______________
1 EE L 335, 17.12.2011, σελ. 1.

Or. it

Τροπολογία 107
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσε τα 
κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλους 
πόρους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και την παροχή κατάλληλης 
βοήθειας και προστασίας στα θύματα.

Or. en
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Τροπολογία 108
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 
σχετικά με τις προτεραιότητες και τα 
γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου 
πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών1 προτείνεται μια στρατηγική για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας και 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, η οποία θα 
αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές 
νομοθετικές πράξεις ποινικού δικαίου 
κατά της βίας λόγω φύλου, 
περιλαμβανομένου και ενός πλαισίου για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών (πολιτική, πρόληψη, 
προστασία, δίωξη, ποινική δίωξη, 
μέριμνα και συνεργασία) το οποίο πρέπει 
να ακολουθηθεί από ένα σχέδιο δράσης 
της ΕΕ.
_____________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Τροπολογία 109
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, 
τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες αρχές, 
τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και οποιαδήποτε οργάνωση βρίσκεται σε 
επαφή μαζί τους, και να λαμβάνονται 
υπόψη η προσωπική τους κατάσταση, τα 
δικαιώματά τους και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν
πραγματική πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

Or. es

Τροπολογία 110
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων 
των θυμάτων. Επομένως, τα θύματα πρέπει 
να αναγνωρίζονται και να τυγχάνουν
εξατομικευμένης μεταχείρισης με 
σεβασμό, ευαισθησία και επαγγελματισμό 
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ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

σε κάθε επικοινωνία με όλες τις δημόσιες 
αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων 
ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης και να λαμβάνονται υπόψη η 
προσωπική τους κατάσταση και οι άμεσες 
ανάγκες τους, η ηλικία, το φύλο, η 
αναπηρία και ο βαθμός ωριμότητας, καθώς 
και να εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός 
της φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

Or. es

Τροπολογία 111
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 

5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης 
που να χαρακτηρίζεται από σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να
αναγνωρίζονται και να τυγχάνουν 
μεταχείρισης με σεβασμό, ευαισθησία και 
επαγγελματισμό σε κάθε επικοινωνία με 
όλες τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να 
λαμβάνονται υπόψη η προσωπική τους 
κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες τους,
χωρίς κανενός είδους διακρίσεις για 
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ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

οποιονδήποτε λόγο όπως είναι το φύλο, η
φυλή, το χρώμα, η εθνοτική καταγωγή ή 
κοινωνική προέλευση, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή 
η πίστη, τα πολιτικά ή άλλου είδους 
φρονήματα, η εθνικότητα, η ιδιότητα 
μέλους εθνικής μειονότητας, η περιουσία, 
η γέννηση, η αναπηρία, η ταυτότητα και
έκφραση του φύλου, ο γενετήσιος 
προσανατολισμός, το καθεστώς όσον 
αφορά την μετανάστευση και τη διαμονή, 
η κατάσταση της υγείας 
(περιλαμβανομένων των HIV και AIDS)
καθώς και να εξασφαλίζεται ο πλήρης 
σεβασμός της φυσικής, νοητικής και 
ηθικής τους ακεραιότητας. Τα θύματα 
πρέπει να προστατεύονται από 
επακόλουθη και επαναλαμβανόμενη 
θυματοποίηση και εκφοβισμό, να δέχονται 
κατάλληλη υποστήριξη που να διευκολύνει 
την αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 112
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν
παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων 
των θυμάτων και προσβολή κατά της 
κοινωνίας στο σύνολό της. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων 
ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης και να λαμβάνονται υπόψη η 
προσωπική τους κατάσταση και οι άμεσες 
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τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

ανάγκες τους, η ηλικία, το φύλο, η 
αναπηρία και ο βαθμός ωριμότητας, καθώς 
και να εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός 
της φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν
αποτελεσματική και έγκαιρη πρόσβαση 
στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης.

Or. it

Τροπολογία 113
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν
αφενός παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων και αφετέρου 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού. 
Επομένως, τα θύματα πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να τυγχάνουν 
μεταχείρισης με σεβασμό, ευαισθησία και 
επαγγελματισμό σε κάθε επικοινωνία με 
όλες τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να 
λαμβάνονται υπόψη η προσωπική τους 
κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες τους, η 
ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο βαθμός 
ωριμότητας, καθώς και να εξασφαλίζεται ο 
πλήρης σεβασμός της φυσικής, νοητικής 
και ηθικής τους ακεραιότητας. Τα θύματα 
πρέπει να προστατεύονται από 
επακόλουθη και επαναλαμβανόμενη 
θυματοποίηση και εκφοβισμό, να δέχονται 
κατάλληλη υποστήριξη που να διευκολύνει 
την αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
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δικαιοσύνης. δικαιοσύνης.

Or. nl

Τροπολογία 114
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης 
που να υποδηλώνει τον αρμόζοντα 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να
αναγνωρίζονται και να τυγχάνουν 
μεταχείρισης με σεβασμό, ευαισθησία και 
επαγγελματισμό σε κάθε επικοινωνία με 
όλες τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να 
λαμβάνονται υπόψη η προσωπική τους 
κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες τους,
χωρίς κανενός είδους διακρίσεις για 
οποιονδήποτε λόγο όπως είναι η ηλικία, 
το κοινωνικό και βιολογικό φύλο, το 
χρώμα, η εθνοτική καταγωγή ή 
κοινωνική προέλευση, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή 
η πίστη, τα πολιτικά ή άλλου είδους 
φρονήματα, το νομικό καθεστώς, η 
εθνικότητα, η ιδιότητα μέλους εθνικής 
μειονότητας, η περιουσία, η γέννηση, η 
ταυτότητα και έκφραση του φύλου, ο
γενετήσιος προσανατολισμός, το 
καθεστώς όσον αφορά την μετανάστευση 
και τη διαμονή, η κατάσταση της υγείας 
(περιλαμβανομένων των HIV και AIDS) 
και ο βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
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προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 115
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Η εγκληματική πράξη συνιστά 
εκτός αυτού έγκλημα κατά του συνόλου 
της κοινωνίας και των αξιών της 
συνύπαρξης πάνω στης οποίες αυτή 
βασίζεται. Η αρχή αυτή είναι ιδιαίτερα 
σαφής, στις περιπτώσεις που ορισμένες 
οργανώσεις επιχειρούν να αλλάξουν τους 
βασικούς κανόνες της συνύπαρξης με 
αντιδημοκρατικά μέσα ή χρησιμοποιούν 
βία για να προσπαθήσουν να επιβάλουν 
συστήματα εξουσίας τα οποία είναι 
παράλληλα προς εκείνα που έχουν 
συσταθεί με νόμιμο τρόπο.  Αυτό 
συμβαίνει στις περιπτώσεις της 
τρομοκρατίας και των μαφιόζικων 
οργανώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
εμφανίζονται ειδικά προβλήματα που 
οδηγούν σε ιδιαίτερες ανάγκες 
προστασίας, υποστήριξης και 
αναγνώρισης των προσώπων που έχουν 
πληγεί.

Or. es

Τροπολογία 116
Ádám Kósa



AM\894864EL.doc 13/147 PE483.693v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Στις 25 Οκτωβρίου 2011 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία 2010-2020, όπου αναφέρεται 
ότι πολυάριθμα άτομα με αναπηρία 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
ως προς την έλλειψη της ίσης 
αναγνώρισης ενώπιον του νόμου και της 
δικαιοσύνης και καλεί τα κράτη μέλη να 
αποκαταστήσουν τις εν λόγω αδυναμίες, 
διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την 
πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
για τα άτομα με αναπηρίες, ειδικότερα εις 
ό, τι αφορά την ελευθερία επικοινωνίας 
και την πρόσβαση στην επικοινωνία 
(συμπεριλαμβανομένων του συστήματος 
Braille και των νοηματικών γλωσσών 
καθώς και άλλων εναλλακτικών μορφών 
επικοινωνίας)· 

Or. hu

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση με σκοπό τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων· το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει θέση σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρίες ως προς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
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θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία, και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, το δικαίωμα της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα 
για σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, την αρχή της 
ισότητας των φύλων, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

Or. en

Τροπολογία 118
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία, και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα των
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία, και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη. Η οδηγία δεν θίγει τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1951 σχετικά με το 
καθεστώς των προσφύγων, όσον αφορά 
την αρχή της μη επαναπροώθησης και το 
θεμελιώδες δικαίωμα των θυμάτων να 
αναζητούν και να τους παραχωρείται 
άσυλο ανάλογα με την περίπτωση. 
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Or. en

Τροπολογία 119
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία, και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, την ελευθερία και 
την ασφάλεια, το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το 
δικαίωμα στη χωρίς διακρίσεις 
αντιμετώπιση και το δικαίωμα
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία, και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

Or. it

Τροπολογία 120
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Η παρούσα οδηγία ορίζει τους 
ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επεκτείνουν τα δικαιώματα 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία 
προκειμένου να παράσχουν υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας.

8) Η παρούσα οδηγία ορίζει τους 
ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επεκτείνουν τα δικαιώματα 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία 
προκειμένου να παράσχουν υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας. Τα δικαιώματα των 
θυμάτων που προβλέπονται στην 
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παρούσα οδηγία δεν θίγουν τα 
δικαιώματα του παραβάτη. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να καλύπτει επίσης 
περιπτώσεις καταδίκης κάποιου 
προσώπου για κάποια εγκληματική 
πράξη. Η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται 
στα ποινικά αδικήματα που 
διαπράττονται στην Ένωση και στις 
ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 121
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην 
αρχή ότι, για να λάβουν τα θύματα των 
αξιοποίνων πράξεων την κατάλληλη 
προσοχή, πρέπει να συμμετέχουν οι 
δημόσιες υπηρεσίες όλων των 
διοικητικών επιπέδων, δηλαδή του 
ενωσιακού, εθνικού, περιφερειακού και 
τοπικού επιπέδου.  Ως εκ τούτου, 
προτείνεται, με βάση την εμπειρία του 
παρελθόντος στον τομέα των δημόσιων 
υπηρεσιών, να υπάρξει διοργανικός 
συντονισμός και συμμετοχή όλων των 
επιπέδων διακυβέρνησης στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των προγραμμάτων 
στήριξης καθώς και στην εξέταση των 
οικονομικών επιπτώσεων.  Οι συστάσεις 
αυτές έχουν τρεις στόχους: την ενίσχυση 
της προβολής αυτών των προγραμμάτων 
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του 
κοινού σε αυτά, τον περιορισμό ή την 
κατάργηση της γραφειοκρατίας που 
αντιμετωπίζουν τα θύματα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
προγράμματα που προσφέρονται σε 
πολλαπλά επίπεδα, και την εξασφάλιση 
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ότι η βοήθεια μπορεί να διατηρηθεί.  Για 
να επιτευχθεί το παραπάνω πρέπει να 
ενισχυθεί η αρχή του «μοναδικού σημείου 
πρόσβασης» ή της «μονοαπευθυντικής 
θυρίδας» και να ληφθούν μέτρα προς την 
κατεύθυνση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
εταιρικής ταυτότητας έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η αναγνώριση των υπηρεσιών 
αυτού του είδους.  Η διαχείριση αυτών 
των σημείων πρόσβασης θα πρέπει να 
βρίσκεται στο διοικητικό επίπεδο που 
βρίσκεται πλησιέστερα στο ευρύ κοινό ή 
στο επίπεδο που είναι πιο συναφές 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.  Η 
εντατική χρήση των ΤΠΕ θα πρέπει 
επίσης να ευνοείται προκειμένου να δοθεί 
προτεραιότητα στην ενσωμάτωση αυτών 
των προγραμμάτων στην ηλεκτρονική-
διαχείριση.

Or. es

Τροπολογία 122
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
ερμηνευθεί και να εφαρμοστεί κατά 
τρόπο συμβατό με τα δικαιώματα των 
άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων 
εκείνων που είναι ύποπτα ή 
κατηγορούνται για τη διάπραξη κάποιου 
εγκλήματος. Το υψηλό επίπεδο 
προστασίας των θυμάτων των 
εγκλημάτων δεν θα πρέπει να θίγει τα 
δικαιώματα της υπεράσπισης, τα οποία 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 48 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για 
την προστασία των θυμάτων θα πρέπει 
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να ερμηνεύονται με αυστηρό τρόπο και 
σύμφωνα με την αρχή του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, όπως προβλέπεται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα 
με την ερμηνεία που δίνει η νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη. Τα μέτρα που 
αφορούν τέτοιου είδους υποστήριξη και 
βοήθεια πρέπει να είναι ειδικά ανά φύλο 
ανάλογα με την περίπτωση και τα θύματα 
με αναπηρία θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά.
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Or. en

Τροπολογία 124
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.  Είναι 
σκόπιμο όλα τα μέτρα που αφορούν την 
εν λόγω στήριξη και συνδρομή να 
λαμβάνουν υπόψη το φύλο και την ηλικία 
του θύματος.

Or. it

Τροπολογία 125
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη ή του 
παραβάτη και ανεξάρτητα από την 
οικογενειακή σχέση μεταξύ δράστη ή 
παραβάτη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη. Εφόσον το 
θύμα είναι παιδί, ο δικαιούχος της 
γονικής μέριμνας θα πρέπει να δικαιούται 
να ασκεί τα δικαιώματα που παρέχει η 
παρούσα οδηγία εξ ονόματος του παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 126
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
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οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη. Τα μέτρα που 
αφορούν τέτοιου είδους υποστήριξη και 
βοήθεια πρέπει να είναι ειδικά ανά φύλο 
ανάλογα με την περίπτωση και τα θύματα 
με αναπηρία θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά.

Or. en

Τροπολογία 127
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 

9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. Τα 
παιδιά που είναι μάρτυρες περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να έχουν 
παρόμοιες ψυχολογικές αντιδράσεις με τα 
παιδιά που έχουν υποστεί 
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πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

κακομεταχείριση. Επομένως, βάσει της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να τυγχάνουν 
προστασίας, υποστήριξης και του 
δικαιώματος αποζημίωσης και τα έμμεσα 
θύματα. Τα θύματα χρειάζονται κατάλληλη 
υποστήριξη και συνδρομή ήδη πριν από 
την καταγγελία της αξιόποινης πράξης. Η 
υποστήριξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστικής σημασίας τόσο για την 
αποκατάσταση του θύματος όσο και για 
την απόφασή του να καταγγείλει τελικά 
την αξιόποινη πράξη.

Or. en

Τροπολογία 128
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή
ανεξάρτητα από το εάν έχουν καταγγείλει
την αξιόποινη πράξη. Η υποστήριξη αυτή 
μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής 
σημασίας τόσο για την αποκατάσταση του 
θύματος όσο και για την απόφασή του να 
καταγγείλει τελικά την αξιόποινη πράξη.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διευκρινίσει και όχι να αλλάξει το νόημα της πρότασης της 
Επιτροπής. Με την τροπολογία διευκρινίζεται ότι τα θύματα χρειάζονται βοήθεια και συνδρομή 
πριν καταγγείλουν την αξιόποινη πράξη και ότι ακόμη και αν αποφασίσουν να μην την 
καταγγείλουν εξακολουθούν να έχουν ανάγκη αυτήν την βοήθεια.

Τροπολογία 129
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία και 
σε όλα τα σχετικά μέτρα αποκατάστασης 
και αποζημίωσης. Επομένως, βάσει της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να τυγχάνουν 
προστασίας και τα έμμεσα θύματα. Τα 
θύματα χρειάζονται κατάλληλη 
υποστήριξη και συνδρομή ήδη πριν από 
την καταγγελία της αξιόποινης πράξης. Η 
υποστήριξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστικής σημασίας τόσο για την 
αποκατάσταση του θύματος όσο και για 
την απόφασή του να καταγγείλει τελικά 
την αξιόποινη πράξη. Είναι σκόπιμο όλα 
τα μέτρα που σχετίζονται με αυτή την 
υποστήριξη και συνδρομή να είναι, όπου 
απαιτείται, ειδικά, ανάλογα με το φύλο 
μέτρα. 

Or. it
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Τροπολογία 130
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη.

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία, 
όπως και επιζώντα θύματα που έχουν 
τραυματιστεί σε τέτοιο βαθμό που 
χρειάζονται σημαντική υποστήριξη, μέλη 
της οικογένειας και άλλα άτομα που 
παρέχουν υποστήριξη.  Επομένως, βάσει 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
τυγχάνουν προστασίας και τα έμμεσα 
θύματα. Τα θύματα χρειάζονται κατάλληλη 
υποστήριξη και συνδρομή ήδη πριν από 
την καταγγελία της αξιόποινης πράξης. Η 
υποστήριξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστικής σημασίας τόσο για την 
αποκατάσταση του θύματος όσο και για 
την απόφασή του να καταγγείλει τελικά 
την αξιόποινη πράξη.

Or. lt

Τροπολογία 131
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Η θυματοποίηση που συμβαίνει, όχι 
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ως άμεσο αποτέλεσμα μιας εγκληματικής 
πράξης, αλλά μέσα από την αντίδραση ή 
την αδράνεια των θεσμών και των 
ατόμων προς το θύμα, επίσης γνωστή ως 
«επακόλουθη θυματοποίηση», πρέπει να 
αποφευχθεί με την παροχή υπηρεσιών 
στα θύματα με την κατάλληλη 
προσέγγιση. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να 
αναγνωρίζουν τη δυναμική των δύο 
φύλων, τον αντίκτυπο και τις συνέπειες 
των ειδικότερων μορφών βίας, ενώ 
συγχρόνως πρέπει να λειτουργούν σε ένα 
πλαίσιο ισότητας των φύλων και 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. it

Τροπολογία 132
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 β) Η έννοια των «μελών της 
οικογένειας» ορίζεται από τους εθνικούς 
νόμους των κρατών μελών και δεν θα 
πρέπει να ρυθμίζεται από την παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 133
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατά την παροχή πληροφοριών στα 
θύματα, θα πρέπει να δίδονται επαρκείς 

(10) Κατά την παροχή πληροφοριών στα 
θύματα, θα πρέπει να δίδονται επαρκείς 
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λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
μεταχείριση των θυμάτων γίνεται με 
σεβασμό και ότι τους παρέχεται η 
δυνατότητα να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και 
να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ως 
προς αυτό, είναι σημαντικό να τους 
παρέχονται πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να γνωρίζουν την τρέχουσα 
κατάσταση κάθε διαδικασίας και την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί. Επίσης, είναι 
σημαντικό να παρέχονται στα θύματα 
πληροφορίες που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θα 
ζητήσουν να επανεξεταστεί απόφαση μη 
δίωξης.

λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
μεταχείριση των θυμάτων γίνεται με 
σεβασμό και ότι τους παρέχεται η 
δυνατότητα να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και 
να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ως 
προς αυτό, είναι σημαντικό να τους 
παρέχονται πληροφορίες, κατά τρόπο 
κατάλληλο και κατανοητό,  που τους 
επιτρέπουν να γνωρίζουν την τρέχουσα 
κατάσταση κάθε διαδικασίας και την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί. Επίσης, είναι 
σημαντικό να παρέχονται στα θύματα 
πληροφορίες που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θα 
ζητήσουν να επανεξεταστεί απόφαση μη 
δίωξης.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση με σκοπό τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Τροπολογία 134
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό, 
πρέπει να εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 

11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Οι 
πληροφορίες και οι συμβουλές αυτές θα 
πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα απλή 
και κατανοητή. Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το θύμα μπορεί 
να γίνεται κατανοητό κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Ως προς αυτό, πρέπει να 



AM\894864EL.doc 27/147 PE483.693v01-00

EL

ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 
ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος. Θα 
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα 
θύματα να  καταγγέλλουν το έγκλημα σε 
γλώσσα που κατανοούν.

Or. en

Τροπολογία 135
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό, 
πρέπει να εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 
ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 

(11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Προς τούτο, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής : το
κατά πόσο το θύμα γνωρίζει τη γλώσσα 
που χρησιμοποιείται για την παροχή 
πληροφοριών, η ηλικία του, η ωριμότητα,
οι πνευματικές και συναισθηματικές του 
ικανότητες, το επίπεδο στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και κάθε νοητική ή φυσική 
ανεπάρκεια ή αισθητηριακή διαταραχή, 
όπως για παράδειγμα σε σχέση με την 
όραση ή την ακοή. Επίσης, κατά τη 
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λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες έπρεπε να αποσαφηνιστούν.

Τροπολογία 136
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό,
πρέπει να εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 
ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

(11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό,
μπορεί να εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 
ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

Or. nl
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Τροπολογία 137
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία· σε αυτήν περιλαμβάνεται η 
διερμηνεία τόσο για γλωσσικούς λόγους 
όσο και λόγω προβλημάτων επικοινωνίας 
εξαιτίας ενδεχόμενης αναπηρίας του 
θύματος. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

Or. es

Τροπολογία 138
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας, 
στη γλώσσα της επιλογής του θύματος,
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

Or. es

Τροπολογία 139
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 

12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
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να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας, 
περιλαμβανομένης της διερμηνείας 
νοηματικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης του θύματος και για τη 
δυνατότητά του να συμμετάσχει στην 
ακροαματική διαδικασία. Όσον αφορά 
άλλες πτυχές της ποινικής διαδικασίας, η 
ανάγκη υπηρεσίας διερμηνείας και 
μετάφρασης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 
με ειδικά θέματα, το καθεστώς του 
θύματος, τη συμμετοχή του στη διαδικασία 
και ορισμένα άλλα ειδικά δικαιώματα τα 
οποία απολαμβάνει. Στις περιπτώσεις 
αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας και 
μετάφρασης πρέπει να παρέχονται μόνο 
στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου τα 
θύματα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 140
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
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να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου τα 
θύματα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
Η διερμηνεία - συμπεριλαμβανομένης της 
διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα -  και 
η μετάφραση θα πρέπει, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, να παρέχονται σε μία 
από τις γλώσσες που το θύμα ομιλεί και 
καταλαβαίνει (και υπό οιαδήποτε μορφή 
επιλέξει), έτσι ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα 
δικαιώματά του.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Άτομα με προβλήματα ακοής είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον τομέα της επικοινωνίας. Υπάρχουν 
λύσεις - οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο διαθέσιμες και αποτελεσματικές - που επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία για άτομα με προβλήματα ακοής, διασφαλίζοντας 
την άνευ εμποδίων πρόσβαση στη δικαιοσύνη, που επί του παρόντος εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη. 

Τροπολογία 141
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί (12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
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αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του ολλανδικού κειμένου. Πρόκειται για γλωσσική 
διόρθωση: το ουσιαστικό ‘slachtoffer’ (θύμα) είναι ουδέτερο. Κατά συνέπεια χρειάζεται 
ουδέτερη αντωνυμία όταν παραπέμπεται σ' αυτό. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα θύματα 
μπορεί να είναι γυναίκες ή άνδρες

Τροπολογία 142
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 143
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
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καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να 
ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. Για
ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούνται
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

Or. es

Τροπολογία 144
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. Τα 
παιδιά και ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, 
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θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να 
ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

όπως τα θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα μαζικής θυματοποίησης, μπορεί 
να ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής 
υποστήριξης λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της εγκληματικής 
πράξης την οποίαν έχουν υποστεί.

Or. en

Τροπολογία 145
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να 
ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. Τα 
παιδιά και ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, 
όπως τα θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος, τα βασανιστήρια, η βάναυση, 
απάνθρωπη ή υποτιμητική μεταχείριση, 
το ποινικό αδίκημα της παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κρατικούς 
υπαλλήλους ή τα θύματα άλλων 
εγκληματικών πράξεων λόγω 
προκαταλήψεων, καθώς και τα θύματα
μαζικής θυματοποίησης, μπορεί να 
ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
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εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για 
την υποστήριξη, τη συνδρομή και την 
προστασία των θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 146
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, ή εγκλημάτων που 
οφείλονται σε διακρίσεις καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, ή βασανιστηρίων ή 
άλλης βάναυσης, απάνθρωπης ή 
υποτιμητικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,
μπορεί να ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής 
υποστήριξης λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της εγκληματικής 
πράξης την οποίαν έχουν υποστεί.

Or. en
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Τροπολογία 147
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που είναι επίσημα 
καταχωρημένες και υπόκεινται στην 
εθνική νομοθεσία, πρέπει να είναι 
διαθέσιμη από τη στιγμή που έχει 
διαπραχθεί το έγκλημα, καθώς και καθόλη 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, 
καθώς και μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του θύματος. Η υποστήριξη 
πρέπει να παρέχεται με διάφορα μέσα, 
χωρίς υπερβολικές διατυπώσεις και με 
επαρκή γεωγραφική κατανομή, ώστε να 
δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα θύματα να 
έχουν πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

Or. it

Τροπολογία 148
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από
δεόντως αναγνωρισμένες κυβερνητικές ή 
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οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να 
είναι διαθέσιμη από τη στιγμή που έχει 
διαπραχθεί το έγκλημα, καθώς και καθόλη 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, 
καθώς και μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του θύματος. Η υποστήριξη 
πρέπει να παρέχεται με διάφορα μέσα, 
χωρίς υπερβολικές διατυπώσεις και με
κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, ώστε 
να δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα θύματα 
να έχουν πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας ή οργανωμένου 
εγκλήματος μπορεί να ζητήσουν υπηρεσίες 
ειδικής υποστήριξης λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της εγκληματικής 
πράξης την οποίαν έχουν υποστεί. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν τους απαραίτητους 
πόρους για την υποστήριξη, συνδρομή 
και προστασία των θυμάτων και 
μεριμνούν ώστε τα έσοδα που 
κατασχέθηκαν από τις διάφορες μορφές  
κοινού ή οργανωμένου εγκλήματος, ή 
εγκληματικών πράξεων που συνδέονται 
με την τρομοκρατία, προορίζονται  
πρωτίστως για το σκοπό αυτό.

Or. it

Τροπολογία 149
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
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ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, τη ρητορική του 
μίσους ή το φυλετικό μίσος, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

Or. en

Τροπολογία 150
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 

13) Η υποστήριξη πρέπει να είναι 
διαθέσιμη από τη στιγμή που έχει 
διαπραχθεί το έγκλημα, καθώς και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας 
και μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του θύματος. Η υποστήριξη 
πρέπει να παρέχεται με διάφορα μέσα, 
χωρίς υπερβολικές διατυπώσεις και με 
επαρκή γεωγραφική κατανομή, ώστε να 
δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα θύματα να 
έχουν πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο ή το φυλετικό 
μίσος, καθώς και τα θύματα τρομοκρατίας, 
μπορεί να ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής 
υποστήριξης λόγω των ιδιαίτερων 
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λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

χαρακτηριστικών της εγκληματικής 
πράξης την οποίαν έχουν υποστεί.

Or. en

Τροπολογία 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 α) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
ιδιαίτερες ανάγκες γυναικών που είναι 
θύματα βίας λόγω φύλου, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν κάποιες δομές 
υποστήριξης. Οι δομές αυτές θα πρέπει 
να βασιστούν στην πείρα και τις 
ειδικευμένες γνώσεις των κέντρων 
υποδοχής γυναικών και θα πρέπει να 
ενισχύσουν την ικανότητά τους για 
περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους για την υποστήριξη 
των θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Μολονότι η παροχή υποστήριξης δεν 
πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή 

14) Μολονότι η παροχή υποστήριξης δεν 
πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή 
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καταγγελίας εκ μέρους θύματος σε 
αρμόδια αρχή, όπως στην αστυνομία, οι 
αρχές αυτές είναι συχνά οι πλέον 
κατάλληλες για να ενημερώσουν τα 
θύματα για τις δυνατότητες υποστήριξης. 
Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν 
κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών που να 
καθιστά δυνατή την παραπομπή των 
θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης, 
εξασφαλίζοντας κυρίως ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων.

καταγγελίας εκ μέρους θύματος σε 
αρμόδια αρχή, όπως στην αστυνομία, οι 
αρχές αυτές είναι συχνά οι πλέον 
κατάλληλες για να ενημερώσουν τα 
θύματα για τις δυνατότητες υποστήριξης. 
Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν 
κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών που να 
καθιστά δυνατή την παραπομπή των 
θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης, 
εξασφαλίζοντας κυρίως ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. Σε 
περιπτώσεις ειδικών τύπων εγκλημάτων, 
όπως είναι η βία λόγω φύλου, θα πρέπει 
να γίνεται αμέσως παραπομπή σε 
ειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των 
θυμάτων έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία τους λόγω 
επαναλαμβανόμενων παραπομπών.

Or. en

Τροπολογία 153
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Η ιατρική περίθαλψη και η 
φροντίδα που λαμβάνουν οι άνθρωποι 
που έχουν κάποια σωματική ή διανοητική 
αναπηρία, ως αποτέλεσμα της 
εγκληματικής πράξης θα πρέπει να είναι 
ανάλογες με την ειδική περίπτωσή τους.

Or. es

Τροπολογία 154
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
αδικήματα που απαιτούν την προστασία 
των θυμάτων έχουν διαπραχθεί με στόχο 
το κέρδος, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εξετάσουν τη δυνατότητα να καθορίσουν 
οικονομικές κυρώσεις για τους δράστες

Or. it

Τροπολογία 155
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 

(16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως ο 
τύπος, η φύση και η σοβαρότητα του 
εγκλήματος, ο βαθμός του τραύματος που 
έχει προκληθεί, οι ανισορροπίες 
συσχετισμού δυνάμεων, η ηλικία, η 
ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα του 
θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 



PE483.693v01-00 44/147 AM\894864EL.doc

EL

τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
διαδικασίες πρέπει γενικά να έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές ή άλλες μορφές 
βίας που ασκούνται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

Or. es

Τροπολογία 156
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 

(16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 
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τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον. Εν πάση 
περιπτώσει κάθε τέτοιο μέτρο θα πρέπει 
να εγκρίνεται ρητά από το ενδιαφερόμενο 
θύμα.

Or. es

Τροπολογία 157
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 

16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα.
Προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω
θυματοποίηση θα πρέπει οι υπηρεσίες
αυτές να παρέχονται με 
αποτελεσματικότητα και να έχουν ως 
πρωταρχικό κριτήριο τα συμφέροντα και 
τις ανάγκες του θύματος, την 
αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη και 
την πρόληψη άλλης βλάβης. Κατά την 
παραπομπή υπόθεσης στην 
αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 
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τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 
τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 158
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 
τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 

16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα.
Προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να παρέχονται με αποτελεσματικό 
τρόπο και να έχουν ως πρωταρχικό 
κριτήριο τα συμφέροντα και τις ανάγκες 
του θύματος, την αποκατάσταση της 
βλάβης που υπέστη και την πρόληψη 
άλλης βλάβης. Κατά την παραπομπή 
υπόθεσης στην αποκαταστατική 
δικαιοσύνη και κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αποκατάστασης, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες 
όπως οι ανισορροπίες συσχετισμού 
δυνάμεων, η ηλικία, η ωριμότητα ή η 
νοητική ικανότητα του θύματος, οι οποίοι 
μπορούν να περιορίσουν ή να μειώσουν 
την ικανότητά του να κάνει συνειδητή 
επιλογή ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
για το θύμα. Ενώ οι ιδιωτικές διαδικασίες 
πρέπει γενικά να έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις που 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους 
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παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

διαδίκους, ορισμένοι παράγοντες, όπως 
απειλές που ασκούνται κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ενδέχεται να πρέπει να 
γνωστοποιηθούν για το κοινό συμφέρον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη 
της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, τα 
θύματα θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επωφελούνται από αυτές 
τις υπηρεσίες στον ευρύτερο δυνατό 
βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 159
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα, 
αλλά απαιτούν ορισμένες διασφαλίσεις
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο 
τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 
θύματος, την αποκατάσταση της βλάβης 
που υπέστη και την πρόληψη άλλης 
βλάβης. Κατά την παραπομπή υπόθεσης 
στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι 
ανισορροπίες συσχετισμού δυνάμεων, η 
ηλικία, η ωριμότητα ή η νοητική ικανότητα 
του θύματος, οι οποίοι μπορούν να 
περιορίσουν ή να μειώσουν την ικανότητά 
του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το θύμα. Ενώ οι 
ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να 

16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, όπως η διαμεσολάβηση 
μεταξύ θύματος και δράστη, οι ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι 
καθορισμού της ποινής, μπορεί να 
ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό το θύμα.
Προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
θυματοποίηση οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να παρέχονται με αποτελεσματικό 
τρόπο και να έχουν ως πρωταρχικό 
κριτήριο τα συμφέροντα και τις ανάγκες 
του θύματος, την αποκατάσταση της 
βλάβης που υπέστη και την πρόληψη 
άλλης βλάβης. Κατά την παραπομπή 
υπόθεσης στην αποκαταστατική 
δικαιοσύνη και κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αποκατάστασης, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες 
όπως οι ανισορροπίες συσχετισμού 
δυνάμεων, η ηλικία, η ωριμότητα ή η 
νοητική ικανότητα του θύματος, οι οποίοι 
μπορούν να περιορίσουν ή να μειώσουν 
την ικανότητά του να κάνει συνειδητή 
επιλογή ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
για το θύμα. Ενώ οι ιδιωτικές διαδικασίες 
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έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από 
τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισμένοι 
παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν 
για το κοινό συμφέρον.

πρέπει γενικά να έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις που 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τους 
διαδίκους, ορισμένοι παράγοντες, όπως 
απειλές που ασκούνται κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ενδέχεται να πρέπει να 
γνωστοποιηθούν για το κοινό συμφέρον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη 
της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, τα 
θύματα θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επωφελούνται από αυτές 
τις υπηρεσίες στον ευρύτερο δυνατό 
βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 160
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Για να εξασφαλισθεί η πλήρης 
προστασία των θυμάτων και των 
δικαιωμάτων τους, πρέπει τα άτομα που 
έχουν αναγνωριστεί ως υπεύθυνα για την 
αξιόποινη πράξη, να έχουν πρόσβαση σε 
τυχόν οφέλη που προκύπτουν από το 
δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο που τα 
αφορά (δικαστική διαπραγμάτευση, 
ελαφρυντικοί παράγοντες,  παροχή 
σωφρονιστικών ευεργετημάτων, κλπ.) 
μόνο εάν, - και όταν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις-  έχουν αποζημιώσει 
πλήρως το θύμα και την οικογένειά του 
για τη ζημία που προκάλεσαν.

Or. it

Τροπολογία 161
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη 
θυματοποίηση και συνιστούν εύκολα 
αντικείμενα εκφοβισμού από τον δράστη 
και τους συνεργάτες του. Αυτός ο 
ευάλωτος χαρακτήρας μπορεί να 
αναγνωριστεί σε μεγάλο βαθμό από τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, 
καθώς και από το είδος και τη φύση του 
εγκλήματος. Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα 
θύματα όπως παιδιά, άτομα με αναπηρία, 
θύματα σεξουαλικής βίας, τα θύματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, όπως είναι η 
τρομοκρατία, οι μαφιόζικες οργανώσεις, 
οι έμποροι ναρκωτικών και τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ευάλωτα για 
περαιτέρω θυματοποίηση και έχουν 
ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. Η 
πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. es
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Τροπολογία 162
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, θύματα σεξουαλικής βίας και 
θύματα εμπορίας, μετανάστες και 
πρόσφυγες, και ιδίως οι γυναίκες εξ 
αυτών, των οποίων το νομικό καθεστώς 
ενδέχεται να εξαρτάται από εκείνο του 
δράστη, οι αιτούντες άσυλο, παιδιά εν 
κινήσει, οι απάτριδες, οι λεσβίες, τα 
ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφυλα και 
διεμφυλικά άτομα (LGTB) και τα θύματα 
που πρέπει να καταθέσουν είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ευάλωτα για 
περαιτέρω θυματοποίηση και έχουν 
ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. Η 
πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
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τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 163
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα 
οδηγία δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα 
που τα αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη 
ρυθμιστεί με συγκεκριμένες και 
λεπτομερείς διατάξεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα τα οποία 
έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο στάδιο 

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας
ανθρώπων και οργάνων είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ευάλωτα για 
περαιτέρω θυματοποίηση και έχουν 
ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. Η 
πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων και οργάνων και τη 
σεξουαλική κακοποίηση και  σεξουαλική 
εκμετάλλευση παιδιών και ατόμων με 
διανοητική καθυστέρηση καθώς και την 
πορνογραφία που αφορά τις δύο ομάδες, 
η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται με 
ορισμένα θέματα που τα αφορούν, εάν 
αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
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διαπραγμάτευσης. οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η ίδια προστασία που παρέχεται σε παιδιά πρέπει να διασφαλίζεται και σε άτομα με αναπηρίες 
που έχουν το ίδιο επίπεδο κατανόησης όπως παιδιά (ή καμία), δηλ. άτομα με αναπηρίες (που 
επιπλέον είναι φτωχά), που αποτελούν μια από τις ομάδες που γίνονται θύματα της παράνομης 
εμπορίας οργάνων.

Τροπολογία 164
Nathalie Griesbeck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος.
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, οι αιτούντες 
άσυλο, οι πρόσφυγες, τα θύματα 
σεξουαλικής βίας και τα θύματα εμπορίας, 
βασανιστηρίων ή απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης  είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ευάλωτα για 
περαιτέρω θυματοποίηση και έχουν 
ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. Η 
πρόσβαση σ' αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
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σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. fr

Τροπολογία 165
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας.
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα 
προστασίας πρέπει να περιορίζεται μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στις 
περιπτώσεις εξισορρόπησης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
κατηγορούμενου ή ύποπτου προσώπου, ή 
όταν το επιθυμεί το ίδιο το θύμα. Όσον 
αφορά τα θύματα εμπορίας και τα παιδιά 

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Όσον αφορά τα θύματα εμπορίας και τα 
παιδιά που καθίστανται θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
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που καθίστανται θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, καθώς και παιδικής 
πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία δεν 
ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. nl

Τροπολογία 166
Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 

17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Επιπλέον των μέτρων που 
προβλέπονται για όλα τα θύματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
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σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

ότι προβλέπονται ειδικά μέτρα 
συνδρομής, στήριξης και προστασίας για 
τα θύματα παιδικής ηλικίας. Τα μέτρα 
αυτά θα πρέπει να παρέχονται με 
γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού 
και σύμφωνα με τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Όσον αφορά τα 
θύματα εμπορίας και τα παιδιά που 
καθίστανται θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, καθώς και παιδικής 
πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία δεν 
ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 α) Η βία λόγω φύλου αναφέρεται στη 
βία που απευθύνεται κατά του θύματος 
εξαιτίας του φύλου του. Αποτελεί μια 
μορφή βίας που πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες και συνδέεται, χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτές, με περιπτώσεις 
βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, με τη 
σεξουαλική βία (περιλαμβανομένης της 
σεξουαλικής επίθεσης και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης), με τη 
σεξουαλική εμπορία ανθρώπων και τη 
σεξουαλική δουλεία, τη βία στο πλαίσιο 
σαρκικών σχέσεων και άλλες βλαβερές 
πρακτικές όπως οι καταναγκαστικοί 
γάμοι και ακρωτηριασμός των 
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γεννητικών οργάνων των γυναικών. Οι 
ομοφοβικές και τρανσφοβικές επιθέσεις 
έχουν επίσης οριστεί ως μορφή βίας λόγω 
φύλου. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι 
το 1/5 έως το 1/4 του συνόλου των 
γυναικών έχει υποστεί σωματική βία 
τουλάχιστον μια φορά κατά την ενήλικη 
ζωή τους, και ότι περισσότερο από το 
1/10 έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την 
απειλή σωματικής βίας. Για αυτόν τον 
λόγο είναι ζωτικής σημασίας να 
ποινικοποιηθούν όλες οι μορφές βίας 
λόγω φύλου και να λαμβάνονται ειδικά 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, 
καθώς και διορθωτικά μέτρα υπέρ των 
θυμάτων.
Οι γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω 
φύλου και τα παιδιά τους χρειάζονται 
ειδική προσοχή και προστασία λόγω του 
υψηλού κινδύνου για επαναλαμβανόμενη 
θυματοποίηση σε αυτό το είδος των 
εγκλημάτων, και λόγω του σοβαρού 
τραύματος που προκαλεί αυτό το 
έγκλημα, καθώς διαπράττεται από 
πρόσωπο το οποίο το θύμα θα έπρεπε να 
είναι σε θέση να εμπιστεύεται και καθώς 
τα θύματα δεν μπορούν να βασιστούν 
στην υποστήριξη του συντρόφου τους για 
να ξεπεράσουν το τραύμα.

Or. en

Τροπολογία 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Πρέπει να αναγνωριστεί το 
δικαίωμα στη μνήμη για τα θύματα της 
τρομοκρατίας, σημαντική πτυχή του 
οποίου είναι η πολιτική διάσταση του 
θέματος των θυμάτων της τρομοκρατίας· 
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αυτή η πολιτική διάσταση βρίσκει την 
έκφρασή της στην υπεράσπιση όλων 
όσων επιδιώκει να εξαλείψει η 
τρομοκρατία προσπαθώντας να επιβάλει 
το ολοκληρωτικό και χαρακτηριζόμενο 
από αποκλεισμούς σχέδιό της, δηλαδή 
των ελευθεριών που έχουν κατοχυρωθεί 
στα δημοκρατικά κράτη που διέπονται 
από κράτος δικαίου·

Or. es

Τροπολογία 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 α) Σε όλα τα θύματα θα πρέπει να 
παρέχονται  εύλογες προσαρμογές όπου 
χρειάζεται και κατά περίπτωση, δηλαδή 
πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες και 
κατάλληλες τροποποιήσεις και 
προσαρμογές, χωρίς να επιβάλλεται 
δυσανάλογος ή περιττός φόρτος εργασίας, 
έτσι ώστε  να εξασφαλίζεται βάσει της 
παρούσας οδηγίας η πραγμάτωση, σε 
ισότιμη βάση με τα άλλα θύματα, των 
δικαιωμάτων των θυμάτων με αναπηρία.  
Οι εύλογες προσαρμογές θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν, χωρίς να 
περιορίζονται ωστόσο σε αυτήν, στην 
παροχή βοήθειας όσον αφορά την 
επικοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω ενός 
ειδικευμένου διερμηνέα της νοηματικής 
γλώσσας, με την εξασφάλιση της φυσικής 
προσβασιμότητας των θυμάτων στις 
εγκαταστάσεις και τις πληροφορίες που 
σχετίζονται άμεσα με την υπόθεσή τους, 
παρέχοντας πληροφορίες σε κατανοητή 
γλώσσα, και με την τροποποίηση της 
μορφής της ακρόασης έτσι ώστε να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του θύματος 
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με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 170
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Η παρούσα οδηγία δεν εξετάζει 
ειδικά το θέμα των θυμάτων της 
τρομοκρατίας και των μαφιόζικων 
οργανώσεων που έχουν συγκεκριμένο 
πλαίσιο σε ορισμένα κράτη μέλη.  Οι 
στατιστικές που προκύπτουν από τα 
δεδομένα που παρέχονται από τα κράτη 
μέλη σχετικά με τη λειτουργία των 
υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικά τμήματα 
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.  Αφού 
προσδιοριστεί η έκταση αυτού του 
προβλήματος και εντοπιστούν οι νέες 
ανάγκες θα καταρτιστεί χάρτης της ΕΕ 
που θα εστιάζει στην αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των θυμάτων αυτού του 
είδους των εγκλημάτων.  Το έγγραφο 
αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε 
θεμελιώδη σημεία: 
Την καθιέρωση ενός ορισμού της ΕΕ 
σχετικά με το θύμα του οργανωμένου 
εγκλήματος και των εγκλημάτων 
τρομοκρατίας και την ανάλυση των 
ιδιαιτεροτήτων του. 
Την αναγνώριση του πόνου, την παροχή 
προστασίας και την αποδοχή του 
γεγονότος ότι θύματα είναι όχι μόνο όσοι 
πεθαίνουν ή τραυματίζονται αλλά και τα 
μέλη της οικογένειάς τους, εκείνοι που 
απειλούνται και εκφοβίζονται καθώς και 
η ελευθερία τους, η οποία ανάγεται στην 
ελευθερία όλων μας.
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Την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκλήθηκαν με τη λήψη ουσιαστικών 
και αποφασιστικών μέτρων, την 
προώθηση της μνήμης και τη διασφάλιση 
ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. 
Τη διεξαγωγή συζητήσεων με ανθρώπινο 
πρόσωπο σχετικά με τα θύματα αυτών 
των οργανώσεων, δεδομένου ότι 
πρόκειται για άτομα που υποφέρουν και 
τα οποία ενσαρκώνουν την επίθεση σε 
κοινές αξίες οι οποίες παραβιάζονται από 
αυτού του είδους τους εγκληματίες. 
Την αποπολιτικοποίηση της συζήτησης 
που αφορά τα θύματα. Πρόκειται για 
ζήτημα αρχής: όποιος σκοτώνει 
χαρακτηρίζεται από ολοκληρωτισμό και 
φανατισμό. Εκτός αυτού, σκοτώνει και η 
διαστροφή των βασικών αξιών της 
ανθρωπότητας. Αυτή είναι η πηγή της 
βίας και όχι η ελεύθερη ανταλλαγή 
δημοκρατικών ιδεών.

Or. es

Τροπολογία 171
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Τα αθώα θύματα της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 
λόγω της ειδικής φύσης του αδικήματος. 
Υφίστανται εκφοβισμό, εχθρική 
συμπεριφορά και απειλές αντιποίνων από 
μέλη των κοινοτήτων που συνδέονται με 
τους παραβάτες. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να χορηγείται στα θύματα αυτά 
ειδική ενίσχυση και  αναγνώριση από την 
κοινωνία και πρέπει να προστατεύονται 
από οποιαδήποτε έκθεση σε εκφοβισμό, 
μίσος και φόβο. Η Επιτροπή και τα 
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κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα 
θύματα της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, που θα 
αναγνωρίζει το δημόσιο χαρακτήρα και 
θα παρέχει πιο λεπτομερείς διατάξεις για 
την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας 
και υποστήριξης, αναγνώρισης, και 
μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, έκτακτη 
βοήθεια μακροπρόθεσμα, πλήρη 
αποκατάσταση, προστασία της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής, προστασία της 
αξιοπρέπειας και της ασφάλειας, καθώς 
και το δικαίωμα να γνωρίζουν την 
αλήθεια και το δικαίωμα στη μνήμη. Υπό 
την έννοια αυτή, η διαπίστωση της 
αλήθειας εντός της δικαστικής αίθουσας 
σε εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα.

Or. it

Τροπολογία 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 α) Η βία λόγω φύλου αναφέρεται στη 
βία που απευθύνεται κατά του θύματος 
εξαιτίας του φύλου του και της 
ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου του. 
Αποτελεί μια μορφή βίας που πλήττει 
δυσανάλογα τις γυναίκες και συνδέεται,
χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, με 
περιπτώσεις βίας στο πλαίσιο στενών 
σχέσεων, με τη σεξουαλική βία 
(περιλαμβανομένης της σεξουαλικής 
επίθεσης και παρενόχλησης), με τη 
σεξουαλική εμπορία ανθρώπων και τη 
σεξουαλική δουλεία, τη βία στο πλαίσιο 
σαρκικών σχέσεων και άλλες βλαβερές 
πρακτικές όπως οι καταναγκαστικοί 
γάμοι και ακρωτηριασμός των 
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γυναικείων γεννητικών οργάνων. Οι 
ομοφοβικές και τρανσφοβικές επιθέσεις 
έχουν επίσης οριστεί ως μορφή βίας λόγω 
φύλου. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι 
το 1/5 έως το 1/4 του συνόλου των 
γυναικών έχει υποστεί σωματική βία 
τουλάχιστον μια φορά κατά την ενήλικη 
ζωή τους, και ότι περισσότερο από το 
1/10 έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την 
απειλή σωματικής βίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι σημαντική η ποινικοποίηση 
όλων των μορφών βίας λόγω φύλου και η 
παροχή στα θύματα ειδικών προληπτικών 
και προστατευτικών μέτρων καθώς και 
μέτρων αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 173
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 β) Είναι σκόπιμο τα αθώα θύματα 
της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος να απολαύουν ειδικής 
στήριξης, έχοντας υπόψη ότι η 
παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων 
σε παρόμοιο πλαίσιο, παραβιάζει και τα 
δικαιώματα της κοινωνίας στο σύνολό 
της. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
προστατευθεί με ειδικό τρόπο το 
δικαίωμα ιδιαίτερου χαρακτήρα, 
καθόσον έχει συνέπειες για τα συλλογικά 
δικαιώματα. Τα μέτρα αποκατάστασης 
και αποζημίωσης που παρέχονται από τις 
δημόσιες αρχές, ιδίως αυτά που 
σχετίζονται με την αποζημίωση, πρέπει 
να είναι προσβάσιμα μόνο στα αθώα 
θύματα της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος και τις 
οικογένειές τους.
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Τροπολογία 174
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί
και να διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο 
επακόλουθης ή επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης από τον ίδιο δράστη, 
όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις γυναικών 
που είναι θύματα βίας λόγω φύλου. Μόνο 
μέσω ατομικής αξιολόγησης, η οποία 
διεξάγεται το συντομότερο δυνατό από 
τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων τις 
επιπτώσεις του εγκλήματος και το 
τραύμα που έχει υποστεί το θύμα, και,
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
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τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.
Οι γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω 
φύλου και τα παιδιά τους χρειάζονται 
επίσης ιδιαίτερη προσοχή και άμεση 
προστασία, διότι υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης, καθώς και της 
πρόκλησης σοβαρού τραύματος, επειδή 
το έγκλημα έχει διαπραχθεί από κάποιον 
τον οποίο το θύμα θα έπρεπε να μπορεί να 
εμπιστεύεται.

Or. es

Τροπολογία 175
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
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ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
«οργανωμένο εκφοβισμό» όπου το 
περίπλοκο σύνολο των εγκληματικών 
οργανώσεων και των κοινωνικών ομάδων 
που τις υποστηρίζουν συντονίζονται 
προκειμένου να εκφοβίσουν συγκεκριμένα 
άτομα και, μέσω αυτών, και την κοινωνία 
στο σύνολό της. Προβαίνουν λοιπόν στον 
εκφοβισμό και στην άσκηση πίεσης σε 
ανθρώπους οι οποίοι, λόγω των 
δραστηριοτήτων τους, των σκέψεών 
τους, της συμπεριφοράς ή της θέσης τους 
στον κοινωνικό και επαγγελματικό ιστό 
μπορούν να αποτελέσουν στόχο 
σοβαρότερων επιθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας.

Or. es

Τροπολογία 176
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
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ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

ιδίως υπόψη, μεταξύ άλλων, την ηλικία, το 
φύλο και την ταυτότητα του φύλου, την 
εθνότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, την 
κατάσταση της υγείας, ενδεχόμενη 
αναπηρία, τις δυσχέρειες επικοινωνίας, τη 
σχέση ή την εξάρτηση με τον ύποπτο ή τον
κατηγορούμενο, προηγούμενες εμπειρίες 
σχετικά με εγκληματικές πράξεις, το είδος 
ή τη φύση του εγκλήματος, όπως 
οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία ή 
εγκληματικές πράξεις λόγω 
προκαταλήψεων, ενδεχομένως, την
ιδιότητα του θύματος ως αλλοδαπού και 
την ενδεχόμενη ιδιότητα του θύματος ως 
μετανάστη, αιτούντα άσυλο, ή 
απολαύοντος διεθνούς προστασίας, ιδίως 
στις περιπτώσεις γυναικών των οποίων 
το νομικό καθεστώς μπορεί να εξαρτάται 
από εκείνο του φερόμενου ως δράστη. Τα 
θύματα τρομοκρατικών πράξεων απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση, 
δεδομένης της πολυποίκιλης φύσης αυτών 
των πράξεων που κυμαίνονται από μαζικές 
πράξεις τρομοκρατίας μέχρι 
στοχοθετημένη τρομοκρατία κατά 
συγκεκριμένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 177
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
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μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων 
ατόμων.

μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, εγκληματικές πράξεις λόγω 
προκαταλήψεων και, ενδεχομένως, την  
ιδιότητα του θύματος ως αλλοδαπού.

Or. en

Τροπολογία 178
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί
και ενδέχεται να έχει ιδιαίτερες ανάγκες. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
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ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων 
ατόμων.

αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα και έκφραση του φύλου, την 
εθνότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, την 
κατάσταση της υγείας, ενδεχόμενη 
αναπηρία, το νομικό καθεστώς, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τα βασανιστήρια ή τη βάναυση, 
απάνθρωπη ή υποτιμητική μεταχείριση, 
την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από τους κρατικούς 
υπαλλήλους ή εγκληματικές πράξεις λόγω 
προκαταλήψεων και, ενδεχομένως, την
ιδιότητα του θύματος ως αλλοδαπού.

Or. en

Τροπολογία 179
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο και να έχει 
ιδιαίτερες ανάγκες λόγω των προσωπικών 
χαρακτηριστικών του και της φύσης του 
εγκλήματος που έχει υποστεί. Μόνο μέσω 
ατομικής αξιολόγησης, η οποία διεξάγεται 
το συντομότερο δυνατό από τους 
αρμόδιους για τη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με μέτρα προστασίας, μπορεί να 
αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο ευάλωτος 
χαρακτήρας των θυμάτων. Η αξιολόγηση 
αυτή θα πρέπει να λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ηλικία, το φύλο και την ταυτότητα του 
φύλου, την εθνότητα, τη φυλή, τη 
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προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, 
την κατάσταση της υγείας, ενδεχόμενη 
αναπηρία, τις δυσχέρειες επικοινωνίας, τη 
σχέση ή την εξάρτηση με το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο, προηγούμενες 
εμπειρίες σχετικά με εγκληματικές 
πράξεις, το είδος ή τη φύση του 
εγκλήματος, όπως οργανωμένο έγκλημα, 
τρομοκρατία ή εγκληματικές πράξεις λόγω 
προκαταλήψεων και, ενδεχομένως, την 
αλλοδαπότητα του θύματος. Τα θύματα 
τρομοκρατικών πράξεων απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση, 
δεδομένης της πολυποίκιλης φύσης αυτών 
των πράξεων που κυμαίνονται από μαζικές 
πράξεις τρομοκρατίας μέχρι 
στοχοθετημένη τρομοκρατία κατά 
συγκεκριμένων ατόμων ή θυμάτων του 
οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως 
εγκλημάτων τύπου μαφίας .

Or. it

Τροπολογία 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί
και ενδέχεται να έχει ιδιαίτερες ανάγκες. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα και έκφραση του φύλου, την 
εθνότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον 
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υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

γενετήσιο προσανατολισμό, την 
κατάσταση της υγείας, ενδεχόμενη 
αναπηρία, τις δυσχέρειες επικοινωνίας, τη 
σχέση ή την εξάρτηση με το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο, προηγούμενες 
εμπειρίες σχετικά με εγκληματικές 
πράξεις, το είδος ή τη φύση του 
εγκλήματος, όπως οργανωμένο έγκλημα, 
τρομοκρατία ή εγκληματικές πράξεις λόγω
προκαταλήψεων και, ενδεχομένως, την 
αλλοδαπότητα του θύματος. Τα θύματα 
τρομοκρατικών πράξεων απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση, 
δεδομένης της πολυποίκιλης φύσης αυτών 
των πράξεων που κυμαίνονται από μαζικές 
πράξεις τρομοκρατίας μέχρι 
στοχοθετημένη τρομοκρατία κατά 
συγκεκριμένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 181
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
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εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος.

πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος.

Or. nl

Τροπολογία 182
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 

18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει
μεταξύ άλλων υπόψη την ηλικία, το
βιολογικό φύλο, την εθνότητα, τη φυλή, τη 
θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, 
την κατάσταση της υγείας, ενδεχόμενη 
αναπηρία, τις δυσχέρειες επικοινωνίας, τη 
σχέση ή την εξάρτηση με τον ύποπτο ή τον
κατηγορούμενο, προηγούμενες εμπειρίες 
σχετικά με εγκληματικές πράξεις, το είδος 
ή τη φύση του εγκλήματος, όπως 
οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατία και, 
ενδεχομένως, την ιδιότητα του θύματος
ως αλλοδαπού. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
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πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 α) Τα θύματα τρομοκρατίας είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης της εγκληματικής πράξης. Τα 
θύματα τρομοκρατίας υφίστανται 
εκφοβισμό, εχθρική συμπεριφορά, 
απειλές για αντίποινα από μέλη των 
κοινοτήτων που συνδέονται με τους 
δράστες των τρομοκρατικών πράξεων 
και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να τους 
χορηγείται ειδική βοήθεια και 
αναγνώριση από την κοινωνία και θα 
πρέπει να προστατεύονται από 
οποιαδήποτε έκθεση σε μίσος και 
εκφοβισμό. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν, χωρίς 
καθυστέρηση,  την έγκριση ειδικής 
νομοθεσίας σχετικά με τα θύματα 
τρομοκρατίας προκειμένου να 
αναγνωρίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα 
τους και να συμπεριλάβουν πιο 
λεπτομερείς διατάξεις που να 
διασφαλίζουν την επαρκή προστασία και
υποστήριξη, μεταξύ άλλων το δικαίωμα 
της αναγνώρισης, τη μακροπρόθεσμη 
επείγουσα ενίσχυση, τη συνολική 
αποζημίωση, την προστασία της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την 
προστασία της αξιοπρέπειας και της 
ασφάλειας, το δικαίωμα της γνώσης της 
αλήθειας και το δικαίωμα στη μνήμη.
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Or. en

Τροπολογία 184
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται 
ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η 
ακριβής φύση και έκταση αυτών των 
μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
ατομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο 
συζητήσεων με το θύμα και με βάση τη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Οι 
ανησυχίες και οι φόβοι των θυμάτων σε 
σχέση με τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό μέτρο.

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρείται ότι 
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες θα πρέπει να 
τυγχάνουν κατάλληλων μέτρων 
προστασίας από την στιγμή της 
θυματοποίησής τους, πριν, κατά τη 
διάρκεια, και μετά από την ποινική 
διαδικασία ή οποιαδήποτε άλλη 
δικαστική διαδικασία σχετική με το 
έγκλημα. Η ακριβής φύση και έκταση 
αυτών των μέτρων θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις επιταγές του 
διεθνούς δικαίου και με τους διεθνείς 
κανόνες σχετικά με την προστασία και θα 
πρέπει να προσδιορίζεται μέσω ατομικής 
αξιολόγησης, στο πλαίσιο συζητήσεων με 
το θύμα και με βάση τη διακριτική 
ευχέρεια του δικαστή. Οι ανησυχίες και οι 
φόβοι των θυμάτων σε σχέση με τη 
διαδικασία θα πρέπει να αποτελούν 
θεμελιώδη παράγοντα προκειμένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον χρειάζονται 
κάποιο ειδικό μέτρο.

Or. es

Τροπολογία 185
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται (19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται 
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ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η 
ακριβής φύση και έκταση αυτών των 
μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
ατομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο 
συζητήσεων με το θύμα και με βάση τη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Οι 
ανησυχίες και οι φόβοι των θυμάτων σε 
σχέση με τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό μέτρο.

ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η 
ακριβής φύση και έκταση αυτών των 
μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω
επαγγελματικής ατομικής αξιολόγησης, 
στο πλαίσιο συζητήσεων με το θύμα και με 
βάση τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. 
Οι ανησυχίες και οι φόβοι των θυμάτων σε 
σχέση με τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό μέτρο.

Or. es

Τροπολογία 186
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται 
ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η 
ακριβής φύση και έκταση αυτών των 
μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
ατομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο 
συζητήσεων με το θύμα και με βάση τη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Οι 
ανησυχίες και οι φόβοι των θυμάτων σε 
σχέση με τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό μέτρο.

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται 
ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και, 
όπου κρίνεται απαραίτητο, και μετά από 
αυτήν. Η ακριβής φύση και έκταση αυτών 
των μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται 
μέσω ατομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο 
συζητήσεων με το θύμα και με βάση τη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Οι 
ανησυχίες και οι φόβοι των θυμάτων σε 
σχέση με τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό μέτρο.

Or. it

Τροπολογία 187
Nathalie Griesbeck
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας, πρωταρχικό 
κριτήριο πρέπει να είναι το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα 
δικαιώματα του παιδιού.

(20) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας, πρωταρχικό 
κριτήριο πρέπει να είναι το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να αφιερωθεί στα 
παιδιά, και ειδικότερα στα ασυνόδευτα 
παιδιά δεδομένου ότι αυτά χρειάζονται 
ειδική προστασία, βοήθεια και 
υποστήριξη λόγω της κατεξοχήν  
ευάλωτης κατάστασής τους. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για επαρκείς 
εγγυήσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
κατάλληλη προστασία στα παιδία αυτά, 
και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
ούτως ώστε οι ειδικές δράσεις για την 
παροχή στήριξης και βοήθειας στο 
πλαίσιο της ψυχικής και ψυχοκοινωνικής 
τους αποκατάστασης να αναλαμβάνονται 
ύστερα από κάθε ατομική αξιολόγηση της 
ειδικής κατάστασης των μεμονωμένων 
θυμάτων παιδικής ηλικίας. Στους 
επαγγελματίες που ενδέχεται να έρχονται 
σε επαφή με τα θύματα αυτά πρέπει 
επίσης να παρέχεται κατάλληλη 
κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις ανάγκες των παιδιών διαφόρων 
ηλικιών, καθώς και με τις διαδικασίες 
που είναι οι καλύτερα προσαρμοσμένες σ' 
αυτά.

Or. fr

Τροπολογία 188
Iratxe García Pérez
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
Σύμβαση του 1979 των Ηνωμένων Εθνών 
για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, οι 
συστάσεις και αποφάσεις της επιτροπής 
CEDAW, και η σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών.

Or. es

Τροπολογία 189
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα 
επιμέλεια και να διασφαλίζουν την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
γυναικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι 
απαιτήσεις που πηγάζουν από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 
γυναικών, και να λαμβάνουν υπόψη τα 
πρότυπα που ορίζονται στη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Or. en
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Τροπολογία 190
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύμα 
περαιτέρω θυματοποίηση είτε από τον 
δράστη είτε ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία 
θα πρέπει να περιοριστεί με τη 
συντονισμένη εφαρμογή της διαδικασίας, 
έτσι ώστε η μεταχείριση των θυμάτων 
γίνεται με σεβασμό και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τις αρχές. Η 
αλληλεπίδραση με τις αρχές θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό ευκολότερη, να 
περιορίζεται ο αριθμός των μη αναγκαίων 
αλληλεπιδράσεων με το θύμα, 
παραδείγματος χάρη, με τη 
μαγνητοσκόπηση της εξέτασης, και να 
χορηγείται άδεια να χρησιμοποιηθεί κατά 
τη δικαστική διαδικασία. Για να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία του θύματος 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και 
ιδίως ως αποτέλεσμα οπτικής επικοινωνίας 
με τον δράστη, την οικογένειά του, τους 
συνεταίρους ή το κοινό, οι επαγγελματίες 
του κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ 
φάσμα μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν 
εφικτά και πρακτικά μέτρα για την ένταξη 
στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων 
χωριστών χώρων αναμονής για τα θύματα. 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
θύματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μέσο για την πρόληψη επακόλουθης 
θυματοποίησης και μπορεί να επιτευχθεί 
χάρη σε μια σειρά μέτρων που 
συμπεριλαμβάνουν τη μη κοινολόγηση ή 
την περιορισμένη κοινολόγηση 
πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
και τον τόπο στον οποίον βρίσκεται το 
θύμα. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα θύματα παιδικής ηλικίας, 

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύμα 
περαιτέρω θυματοποίηση είτε από τον 
δράστη είτε ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία 
θα πρέπει να περιοριστεί με τη 
συντονισμένη εφαρμογή της διαδικασίας,
κατά την οποία βρίσκονται στο επίκεντρο 
τα δικαιώματα και οι ανάγκες του 
θύματος, έτσι ώστε η μεταχείριση των 
θυμάτων να γίνεται με σεβασμό και να 
τους παρέχεται η δυνατότητα να 
αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τις 
αρχές. Η αλληλεπίδραση με τις αρχές θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό ευκολότερη, 
να περιορίζεται ο αριθμός των μη 
αναγκαίων αλληλεπιδράσεων με το θύμα, 
παραδείγματος χάρη, με τη 
μαγνητοσκόπηση της εξέτασης, και να 
χορηγείται άδεια να χρησιμοποιηθεί κατά
τη δικαστική διαδικασία ή μέσω της 
προσφυγής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων. Για να αποφευχθεί 
η ταλαιπωρία του θύματος πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από την ποινική 
διαδικασία και ιδίως ως αποτέλεσμα 
οπτικής επικοινωνίας με τον δράστη, την 
οικογένειά του, τους συνεταίρους ή το 
κοινό, οι επαγγελματίες του κλάδου θα 
πρέπει να διαθέτουν ευρύ φάσμα μέτρων
περιλαμβανομένων αποτελεσματικών 
προστατευτικών μέτρων για την 
απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής του 
κατηγορουμένου με το θύμα. Για τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να θεσπίσουν εφικτά και 
πρακτικά μέτρα για την ένταξη στις 
εγκαταστάσεις των δικαστηρίων χωριστών 
χώρων αναμονής για τα θύματα. Η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής του θύματος 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για 
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κυρίως η μη κοινολόγηση του ονόματός 
τους.

την πρόληψη επακόλουθης θυματοποίησης 
και μπορεί να επιτευχθεί χάρη σε μια σειρά 
μέτρων που συμπεριλαμβάνουν τη μη 
κοινολόγηση ή την περιορισμένη 
κοινολόγηση πληροφοριών σχετικά με την 
ταυτότητα και τον τόπο στον οποίον 
βρίσκεται το θύμα. Η προστασία αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα θύματα 
παιδικής ηλικίας, κυρίως η μη 
κοινολόγηση του ονόματός τους.

Or. es

Τροπολογία 191
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύμα 
περαιτέρω θυματοποίηση είτε από τον 
δράστη είτε ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία 
θα πρέπει να περιοριστεί με τη 
συντονισμένη εφαρμογή της διαδικασίας, 
έτσι ώστε η μεταχείριση των θυμάτων 
γίνεται με σεβασμό και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τις αρχές. Η 
αλληλεπίδραση με τις αρχές θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό ευκολότερη, να 
περιορίζεται ο αριθμός των μη αναγκαίων 
αλληλεπιδράσεων με το θύμα, 
παραδείγματος χάρη, με τη 
μαγνητοσκόπηση της εξέτασης, και να 
χορηγείται άδεια να χρησιμοποιηθεί κατά 
τη δικαστική διαδικασία. Για να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία του θύματος 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδίως 
ως αποτέλεσμα οπτικής επικοινωνίας με 
τον δράστη, την οικογένειά του, τους 
συνεταίρους ή το κοινό, οι επαγγελματίες 
του κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ 
φάσμα μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα 

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύμα 
περαιτέρω θυματοποίηση είτε από τον 
δράστη είτε ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία 
θα πρέπει να περιοριστεί με τη 
συντονισμένη εφαρμογή της διαδικασίας, 
έτσι ώστε η μεταχείριση των θυμάτων 
γίνεται με σεβασμό και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τις αρχές. Η 
αλληλεπίδραση με τις αρχές θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό ευκολότερη, να 
περιορίζεται ο αριθμός των μη αναγκαίων 
αλληλεπιδράσεων με το θύμα, 
παραδείγματος χάρη, με τη 
μαγνητοσκόπηση της εξέτασης, και να 
χορηγείται άδεια να χρησιμοποιηθεί κατά 
τη δικαστική διαδικασία. Για να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία του θύματος 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδίως 
ως αποτέλεσμα οπτικής επικοινωνίας με 
τον δράστη, την οικογένειά του, τους 
συνεταίρους ή το κοινό, οι επαγγελματίες 
του κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ 
φάσμα μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
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κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν 
εφικτά και πρακτικά μέτρα για την ένταξη 
στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων 
χωριστών χώρων αναμονής για τα θύματα. 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
θύματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μέσο για την πρόληψη επακόλουθης 
θυματοποίησης και μπορεί να επιτευχθεί 
χάρη σε μια σειρά μέτρων που 
συμπεριλαμβάνουν τη μη κοινολόγηση ή 
την περιορισμένη κοινολόγηση 
πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
και τον τόπο στον οποίον βρίσκεται το 
θύμα. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα θύματα παιδικής ηλικίας, 
κυρίως η μη κοινολόγηση του ονόματός 
τους.

κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν 
εφικτά και πρακτικά μέτρα για την ένταξη 
στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων 
χωριστών χώρων αναμονής για τα θύματα. 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
θύματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μέσο για την πρόληψη επακόλουθης 
θυματοποίησης και μπορεί να επιτευχθεί 
χάρη σε μια σειρά μέτρων που 
συμπεριλαμβάνουν τη μη κοινολόγηση ή 
την περιορισμένη κοινολόγηση 
πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
και τον τόπο στον οποίον βρίσκεται το 
θύμα. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα θύματα παιδικής ηλικίας, 
κυρίως η μη κοινολόγηση του ονόματός 
τους.
(Τροπολογία γλωσσικής φύσεως που αφορά 
μόνο το ισπανικό κείμενο)

Or. es

Τροπολογία 192
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύμα 
περαιτέρω θυματοποίηση είτε από τον 
δράστη είτε ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία 
θα πρέπει να περιοριστεί με τη 
συντονισμένη εφαρμογή της διαδικασίας, 
έτσι ώστε η μεταχείριση των θυμάτων 
γίνεται με σεβασμό και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τις αρχές. Η 
αλληλεπίδραση με τις αρχές θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό ευκολότερη, να 
περιορίζεται ο αριθμός των μη αναγκαίων 
αλληλεπιδράσεων με το θύμα, 
παραδείγματος χάρη, με τη 

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύμα 
περαιτέρω θυματοποίηση είτε από τον 
δράστη είτε ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία 
θα πρέπει να περιοριστεί με τη 
συντονισμένη εφαρμογή της διαδικασίας, 
έτσι ώστε η μεταχείριση των θυμάτων 
γίνεται με σεβασμό και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τις αρχές. Η 
αλληλεπίδραση με τις αρχές θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό ευκολότερη και να 
περιορίζεται ο αριθμός των μη αναγκαίων 
αλληλεπιδράσεων με το θύμα Για να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία του θύματος 
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μαγνητοσκόπηση της εξέτασης, και να 
χορηγείται άδεια να χρησιμοποιηθεί κατά 
τη δικαστική διαδικασία. Για να 
αποφευχθεί η ταλαιπωρία του θύματος 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδίως 
ως αποτέλεσμα οπτικής επικοινωνίας με 
τον δράστη, την οικογένειά του, τους 
συνεταίρους ή το κοινό, οι επαγγελματίες 
του κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ 
φάσμα μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν 
εφικτά και πρακτικά μέτρα για την ένταξη 
στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων 
χωριστών χώρων αναμονής για τα θύματα. 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
θύματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μέσο για την πρόληψη επακόλουθης 
θυματοποίησης και μπορεί να επιτευχθεί 
χάρη σε μια σειρά μέτρων που 
συμπεριλαμβάνουν τη μη κοινολόγηση ή 
την περιορισμένη κοινολόγηση
πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
και τον τόπο στον οποίον βρίσκεται το 
θύμα. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερα
σημαντική για τα θύματα παιδικής ηλικίας, 
κυρίως η μη κοινολόγηση του ονόματός 
τους.

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδίως 
ως αποτέλεσμα οπτικής επικοινωνίας με 
τον δράστη, την οικογένειά του, τους 
συνεταίρους ή το κοινό, οι επαγγελματίες 
του κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ 
φάσμα μέτρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν 
εφικτά και πρακτικά μέτρα για την ένταξη 
στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων 
χωριστών χώρων αναμονής για τα θύματα. 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του 
θύματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μέσο για την πρόληψη επακόλουθης 
θυματοποίησης και μπορεί να επιτευχθεί 
χάρη σε μια σειρά μέτρων που 
συμπεριλαμβάνουν τη μη κοινολόγηση 
πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
και τον τόπο στον οποίον βρίσκεται το 
θύμα. Η προστασία αυτή είναι σημαντική
και για τα θύματα παιδικής ηλικίας, 
κυρίως η μη κοινολόγηση του ονόματός 
τους.

Or. nl

Τροπολογία 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, ενώ αναγνωρίζουν την αρχή 
της ελευθερίας της έκφρασης, να 
ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης και 
τους δημοσιογράφους να εγκρίνουν 
κατευθυντήριες γραμμές αυτορρύθμισης 
και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση της προστασίας της 
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προσωπικής και οικογενειακής ζωής των 
θυμάτων, και ιδίως των ανηλίκων, και 
των μελών της οικογένειάς τους στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους 
σχετικά με την ενημέρωση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποθαρρύνουν τα μέσα 
ενημέρωσης να προβαίνουν σε 
συνεντεύξεις με τα θύματα σε 
ακατάλληλες στιγμές, να προβαίνουν σε 
συνεντεύξεις με θύματα παιδικής ηλικίας, 
να συζητούν σχετικά με τις 
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που 
αφορούν τις εγκληματικές πράξεις, να 
δημοσιοποιούν πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 
αξιοπιστία του θύματος, να καθιστούν 
δημοφιλή τον δράστη και να επιρρίπτουν 
στο θύμα την ευθύνη για την εγκληματική 
πράξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα θύματα έχουν στη 
διάθεσή τους κάποιο πραγματικό ένδικο 
μέσο στις περιπτώσεις που παραβιάζεται 
το δικαίωμά τους για σεβασμό της 
προσωπικής και οικογενειακής τους 
ζωής.

Or. en

Τροπολογία 194
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Προκειμένου να διευκολύνουν την 
αποτελεσματικότερη προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
θυμάτων, πρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μια γενική διυπηρεσιακή και 
συνολική προσέγγιση. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν 
την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών που 
παρέχουν αποτελεσματική συνεργασία 
ανάμεσα στο δικαστικό σώμα, τους 
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εισαγγελείς, τις υπηρεσίες εφαρμογής του 
νόμου, τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, τις δεόντως αναγνωρισμένες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις κι άλλους 
συναφείς οργανισμούς. Ο όρος 
«μηχανισμός» αναφέρεται σε κάθε 
επίσημη ή ανεπίσημη δομή, όπως είναι τα 
συμπεφωνημένα πρωτόκολλα, οι 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ή 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος επιτρέπει σε 
επαγγελματίες να συνεργάζονται με 
τυποποιημένο τρόπο. 

Or. it

Τροπολογία 195
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Όταν, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, πρόκειται να οριστεί κηδεμόνας 
ή/και εκπρόσωπος για τα παιδιά, οι ρόλοι 
αυτοί μπορούν να επιτελούνται από το ίδιο 
πρόσωπο ή από νομικό πρόσωπο, ίδρυμα ή 
αρχή.

(23) Όταν, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, πρόκειται να οριστεί κηδεμόνας 
ή/και εκπρόσωπος για τα παιδιά, οι ρόλοι 
αυτοί είναι δυνατόν να επιτελούνται από 
το ίδιο πρόσωπο ή από νομικό πρόσωπο, 
ίδρυμα ή αρχή.

Or. nl

Τροπολογία 196
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
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αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εξειδίκευση σχετικά με τις 
ειδικές υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει 
να παραπέμπονται τα θύματα και
κατάλληλη εξειδίκευση στις περιπτώσεις 
που η εργασία του εστιάζει σε θύματα με 
ιδιαίτερες ανάγκες.

Or. es

Τροπολογία 197
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε προσωπική επαφή με θύματα θα πρέπει 
να καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης -
συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης 
νοηματικής γλώσσας - και σε βαθμό 
ανάλογο με την επαφή που έχει με τα 
θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 11 και 37 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
(σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020).
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Τροπολογία 198
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση ή 
ειδική  κατάρτιση στην ψυχολογική 
υποστήριξη·

Or. it

Τροπολογία 199
Nathalie Griesbeck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να
έχει πρόσβαση και να ακολουθήσει 
κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει τα θύματα αυτά, να 
φροντίζει για αυτά και να καλύπτει τις 
ανάγκες τους, τόσο στο πλαίσιο της 
αρχικής όσο και της συνεχούς κατάρτισης, 
και σε βαθμό ανάλογο με την επαφή που 
έχει με τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη 
εξειδίκευση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προωθήσουν την υποχρεωτική αυτή 
κατάρτιση για τις αστυνομικές υπηρεσίες, 
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τους δικηγόρους, τις υπηρεσίες υγείας, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, τους δικαστές και 
το προσωπικό των δικαστικών αρχών, το 
προσωπικό που ασχολείται με την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 
παιδιού και κάθε άλλο πρόσωπο που 
μπορεί να έρχεται σε επαφή με θύματα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Or. fr

Τροπολογία 200
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση. Η 
αστυνομία, οι εισαγγελείς και το 
προσωπικό που ασχολούνται με 
υποθέσεις βίας λόγω φύλου, πρέπει να 
λαμβάνουν κατάρτιση σχετικά με τις 
κατάλληλες μεθόδους αντιμετώπισης των 
θυμάτων αυτών των μορφών βίας με  
ευαίσθητη ως προς το θέμα του φύλου 
προσέγγιση. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει 
να θεσμοθετηθεί και να τυποποιηθεί σε 
όλα τα κράτη μέλη και θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με 
τις δεόντως αναγνωρισμένες μη-
κυβερνητικές οργανώσεις και  παρόχους 
υπηρεσιών για τα θύματα της βίας λόγω 
φύλου.

Or. it
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Τροπολογία 201
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει
να περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα μπορεί να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, ενδεχομένως, τόσο στο πλαίσιο της 
αρχικής όσο και της συνεχούς κατάρτισης, 
και σε βαθμό ανάλογο με την επαφή που 
έχει με τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή
μπορεί να περιλαμβάνει κατάλληλη 
εξειδίκευση.

Or. nl

Τροπολογία 202
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και 
της ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 

διαγράφεται



PE483.693v01-00 86/147 AM\894864EL.doc

EL

υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 203
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε όλα 
τα εθνικά και ενωσιακά προγράμματα 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη αυτών 
των δραστηριοτήτων, και θα πρέπει να 
μειωθεί η γραφειοκρατία που 
αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις που είναι 
διατεθειμένες να συμμετέχουν σε αυτά.

Or. es

Τροπολογία 204
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων. Όσον αφορά τα 
άτομα με αναπηρία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν επαγγελματίες με ειδική 
κατάρτιση οι οποίοι να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, έτσι 
ώστε να μπορούν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους επί ίσοις όροις.

Or. es

Τροπολογία 205
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων
είτε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
είτε εθελοντικά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση 
πολιτικών, εκστρατειών για τη βελτίωση 



PE483.693v01-00 88/147 AM\894864EL.doc

EL

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθεί στην οδηγία η εθελοντική εργασία, καθώς διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα.

Τροπολογία 206
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

Or. nl
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Τροπολογία 207
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25 α) Το περιβαλλοντικό έγκλημα έχει 
επίσης θύματα· η συλλογική ή μαζική 
θυματοποίηση, η τάση να 
περιλαμβάνονται σε αυτήν και μη 
συμβατικά θύματα και ο συχνά 
σταδιακός και σιωπηρός χαρακτήρας της 
θυματοποίησης καθιστούν δύσκολη την 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος. Η περιβαλλοντική βλάβη και 
το θέμα των θυμάτων της δεν επηρεάζει 
μόνο το ατομικό συμφέρον, αλλά και το 
συμφέρον ολόκληρων κοινοτήτων ή 
ομάδων ανθρώπων, και γεννά την ανάγκη 
να εξεταστούν οι συνέπειες που θα έχουν 
οι πράξεις του παρόντος για τις 
μελλοντικές γενεές με βάση την αμοιβαία 
ευθύνη μεταξύ των γενεών, και να 
αναγνωριστεί  ότι κάθε άτομο από τις 
σημερινές και μελλοντικές γενεές έχει το 
δικαίωμα να ζει σε περιβάλλον που να 
ευνοεί την υγεία και την ευεξία, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
της Σύμβασης του Aarhus για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα στα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας1. Ορισμένα δικονομικά 
περιβαλλοντικά δικαιώματα, μεταξύ 
άλλων, όσον αφορά την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη μπορούν να διασφαλιστούν 
μέσω της αναγνώρισης, σε αυτήν την 
οδηγία, του περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημάτων του ως πιθανών 
θυμάτων που μπορούν να υποστούν ζημία 
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λόγω παράνομης συμπεριφοράς.

____________
1 ΕΕ L 264, 25.9.2006, σ. 13.

Or. en

Τροπολογία 208
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Περαιτέρω θυματοποίηση,  
εκφοβισμός και διακρίσεις μπορούν να 
συμβούν σε περιπτώσεις που τα θύματα 
υπόκεινται σε κακομεταχείριση λόγω 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους 
όπως η φυλή, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, 
η εθνικότητα, η ηλικία, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η αναπηρία, το φύλο ή 
το κοινωνικό υπόβαθρο. Ένας άλλος 
λόγος για τη μη καταγγελία εγκληματικών 
πράξεων είναι η περιορισμένη 
εμπιστοσύνη στα συστήματα ποινικής 
δικαιοσύνης, τα προβλήματα κατανόησης 
του συστήματος υποβολής καταγγελιών 
και η ανησυχία όσον αφορά το 
ενδεχόμενο μιας απαράδεκτης 
μεταχείρισης εκ μέρους των αρχών οι 
οποίες αφενός μεν δεν πιστεύουν ή δεν 
καταλαβαίνουν τα θύματα (π.χ. λόγω 
κώφωσης) αλλά αφετέρου ισχυρίζονται 
ότι τα άτομα αυτά απολαύουν των ιδίων 
δικαιωμάτων ιθαγενείας έναντι των 
εκπροσώπων των αρχών. Επίσης 
υφίστανται ανησυχίες ότι οι τελευταίοι 
δεν θα σέβονται τα θύματα ή δεν θα 
αναγνωρίσουν το καθεστώς τους ως 
θυμάτων. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν 
και να διευκολυνθούν οι καταγγελίες και 
να μπορέσουν τα θύματα να σπάσουν τον 
κύκλο της επαναλαμβανόμενης 
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θυματοποίησης, είναι απαραίτητο τα 
θύματα να έχουν στη διάθεσή τους 
αξιόπιστες υπηρεσίες στήριξης και να 
είναι οι αρμόδιες αρχές διατεθειμένες να 
απαντήσουν στις καταγγελίες τους με 
σεβασμό, προσοχή και με ισότιμο και 
επαγγελματικό τρόπο. Υπάρχει ανάγκη για 
επαρκή κατάρτιση και κατάλληλο 
επίπεδο εξειδίκευσης όλων των συναφών 
αρχών, καθώς και για κανονισμούς που 
να προσδίδουν επαρκή προσοχή στα 
δικαιώματα των θυμάτων, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος για 
προστασία από τον εκφοβισμό και την 
επακόλουθη θυματοποίηση. Τα μέτρα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 
για τρίτους να υποβάλλουν καταγγελίες, 
την εκχώρηση δικαιωμάτων 
διαδικαστικής εκπροσώπησης σε 
υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε θύματα 
και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
τεχνολογιών επικοινωνίας όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
επίσημες/πιστοποιημένες ή 
καταχωρηθείσες βιντεοεγγραφές ή 
οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο για την 
υποβολή καταγγελιών.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται αποσαφήνιση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κωφών κυρίως ατόμων, 
δεδομένου ότι δεν είναι πάντοτε σαφές εάν κωφά άτομα, που κατανοούν μόνο νοηματική 
γλώσσα, καταλαβαίνουν επίσης την γλώσσα που ομιλείται στην χώρα τους.

Τροπολογία 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25 α) Η περαιτέρω θυματοποίηση, ο 
εκφοβισμός και οι διακρίσεις μπορούν να 
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συμβούν σε περιπτώσεις που τα θύματα 
υπόκεινται κακομεταχείριση λόγω 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους 
όπως η φυλή, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, 
η εθνικότητα, η ηλικία, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η αναπηρία, το 
κοινωνικό φύλο, η ταυτότητα του φύλου, 
η έκφραση του φύλου ή το κοινωνικό 
υπόβαθρο, και μπορούν να οδηγήσουν σε 
υψηλό ποσοστό μη καταγγελίας 
εγκληματικών πράξεων. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στο ποινικό δικαστικό 
σύστημα, οι δυσκολίες κατανόησης του 
συστήματος υποβολής καταγγελιών και ο 
φόβος της απαράδεκτης μεταχείρισης 
από την πλευρά των αρχών επειδή δεν 
υπάρχει εμπιστοσύνη στο θύμα ή λόγω 
της έλλειψης σεβασμού και αναγνώρισης 
του θύματος συνιστούν μερικές ακόμη 
αιτίες για τη μη καταγγελία εγκληματικών 
πράξεων. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν 
και να διευκολυνθούν οι καταγγελίες και 
να μπορέσουν τα θύματα να σπάσουν τον 
κύκλο της επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης, είναι απαραίτητο τα 
θύματα να έχουν στη διάθεσή τους 
αξιόπιστες υπηρεσίες στήριξης και να 
είναι οι αρχές των κρατών μελών 
διατεθειμένες να απαντήσουν στις 
καταγγελίες τους με σεβασμό, προσοχή 
και με ισότιμο και επαγγελματικό τρόπο. 
Αυτό απαιτεί επαρκή κατάρτιση και 
επαρκές επίπεδο εξειδίκευσης όλων των 
συναφών αρχών, καθώς και ρυθμίσεις 
που να προσδίδουν επαρκή προσοχή στα 
δικαιώματα των θυμάτων, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος για 
προστασία από τον εκφοβισμό και την 
επακόλουθη θυματοποίηση. Τα μέτρα 
μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης τη 
δυνατότητα καταγγελίας από τρίτους και 
την εξουσιοδότηση των οργανισμών 
υποστήριξης των θυμάτων να κινούν 
διαδικασίες εκ μέρους των θυμάτων, 
καθώς και τη δυνατότητα χρήσης 
τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα 
ηλεκτρονικά έντυπα σε ιστοτόπους, για 
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την υποβολή των καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 210
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι ο στόχος που 
συνίσταται στη θέσπιση κοινών ελάχιστων 
προτύπων δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά με μονομερείς ενέργειες 
των κρατών μελών, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και 
αντίθετα, λόγω της κλίμακας και των 
δυνητικών αποτελεσμάτων του, μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

(26) Δεδομένου ότι η θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά από τα ίδια τα κράτη μέλη, 
η προτεινόμενη οδηγία αντιβαίνει  προς 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η Ολλανδία έχει ήδη ρυθμίσει κατά αποτελεσματικότατο τρόπο την παροχή βοήθειας και 
προστασίας σε θύματα , και επομένως δεν χρειάζεται την προτεινόμενη οδηγία.

Τροπολογία 211
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να προστατεύονται
δυνάμει της απόφασης- πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2008, περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο 
πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για 
την προστασία του ατόμου από την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, 
την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη 
μέλη.

(27) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της ενδεχόμενης εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
προστατεύονται σύμφωνα με τις εθνικές 
κανονιστικές διατάξεις.

Or. nl

Τροπολογία 212
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία ή σε άλλη δικαστική 
διαδικασία που σχετίζεται με το έγκλημα
και ότι αναγνωρίζονται και τυγχάνουν 
μεταχείρισης με σεβασμό, ευαισθησία και 
επαγγελματισμό, χωρίς κανένα είδος
διάκρισης, σε κάθε επικοινωνία με τις
αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες 
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αποκαταστατικής δικαιοσύνης ή άλλους 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την 
αντιμετώπιση θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 213
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία εξατομικευμένο τρόπο και 
επαγγελματισμό, χωρίς κανένα είδος 
διάκριση, σε κάθε επικοινωνία με τις 
δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης 
θυμάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης.

Or. es

Τροπολογία 214
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
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είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκρισης,  βάσει 
οιουδήποτε λόγου όπως το φύλο, η φυλή, 
το χρώμα, η εθνοτική καταγωγή ή η 
κοινωνική προέλευση, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή 
οι πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή 
κάθε άλλη γνώμη, ιθαγένεια, συμμετοχή
σε εθνική μειονότητα, περιουσία, 
γέννηση, αναπηρία, ηλικία, φύλο, 
ταυτότητα του φύλου και έκφραση φύλου, 
σεξουαλικός προσανατολισμός,  
μετανάστευση και  καθεστώς διαμονής, η 
κατάσταση της υγείας 
(συμπεριλαμβανομένων του HIV και του 
AIDS), σε κάθε επικοινωνία με τις 
δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης 
θυμάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης

Or. en

Τροπολογία 215
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων, ανεξαρτήτως του  
νομικού τους καθεστώτος, τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων 
ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 
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δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 216
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν σε όλες τις 
φάσεις της ποινικής διαδικασίας και ότι 
αναγνωρίζονται και τυγχάνουν 
μεταχείρισης με σεβασμό, ευαισθησία και 
επαγγελματισμό, χωρίς κανένα είδος
διάκριση, σε κάθε επικοινωνία με τις 
δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης 
θυμάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης

Or. it

Τροπολογία 217
Rosario Crocetta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα αθώα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
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κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Or. it

Τροπολογία 218
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i. το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη 
ζημία, συμπεριλαμβανομένης σωματικής ή 
ψυχικής βλάβης, συγκινησιακής 
δοκιμασίας ή οικονομικής απώλειας, που 
προκαλείται απευθείας από αξιόποινη 
πράξη,

i. το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη, 
ατομικά ή συλλογικά, ζημία, 
συμπεριλαμβανομένης σωματικής ή 
ψυχικής βλάβης, συγκινησιακής 
δοκιμασίας ή οικονομικής απώλειας, που 
προκαλείται απευθείας από αξιόποινη 
πράξη, ή του οποίου τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ζημιώθηκαν σημαντικά, με 
πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν 
παραβίαση των ποινικών νομοθεσιών που 
ισχύουν στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμων που 
ορίζουν την εγκληματική κατάχρηση 
εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 219
Rosario Crocetta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α. το φυσικό πρόσωπο που υφίσταται 
διακρίσεις στην ιδιωτική, κοινωνική και 
δημόσια ζωή του για αιτίες που 
σχετίζονται με τη σεξουαλική του 
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ταυτότητα, τη γλωσσική ή εθνοτική του 
καταγωγή, τις φιλοσοφικές, ιδεολογικές, 
πολιτικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές 
πεποιθήσεις του· 

Or. it

Τροπολογία 220
Rosario Crocetta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i β. το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το 
αντικείμενο των σχεδίων ή έργων -  
τρομοκρατικών ομάδων, εγκληματικών 
οργανώσεων, οργανώσεων της μαφίας ή  
ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος 
που είναι, σε θέση να ενεργούν σε μόνιμη 
βάση - που αποσκοπούν να θέσουν σε 
κίνδυνο τη ζωή του, περιορίζουν την 
ελευθερία του έκφρασης, την κίνηση, τη 
συμμετοχή σε κοινωνικές ή δημόσιες 
εκδηλώσεις ή προκαλούν οικονομική ή 
ψυχολογική βλάβη·.

Or. it

Τροπολογία 221
Rosario Crocetta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο i γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i γ. φυσικό πρόσωπο το οποίο, έχοντας 
συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη, είναι σε 
μια μόνιμη κατάσταση απειλής από 
τρομοκρατικές ομάδες ή ομάδες του 
οργανωμένου εγκλήματος, ενώσεις 
μαφίας ή εγκληματικά συνδικάτα, σε 
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θέση να ενεργούν σε μόνιμη βάση·

Or. it

Τροπολογία 222
Rosario Crocetta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α  – σημείο i δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i δ. το φυσικό πρόσωπο που έχει περιέλθει 
σε μια κατάσταση  υλικών  ή 
ψυχολογικών συνθηκών ζωής ανάξιων 
ενός ανθρωπίνου όντος.

Or. it

Τροπολογία 223
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου
του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη,

ii. τα άμεσα μέλη της οικογένειας ή τα 
εξαρτώμενα από το θύμα μέλη, του 
οποίου ο θάνατος προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη, και άτομα που έχουν 
υποστεί ζημία παρεμβάινοντας για να 
βοηθήσουν τα θύματα που βρίσκονται σε 
κίνδυνο ή να αποτρέψουν θυματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 224
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου 
του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη,

ii. τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου 
του οποίου ο θάνατος ή η σωματική ή 
πνευματική αναπηρία προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη,

Or. en

Τροπολογία 225
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου 
του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη,

ii. το μέλος/τα μέλη της οικογένειας και 
το/τα έμβρυο/έμβρυα ενός ατόμου του 
οποίου ο θάνατος ή η αναπηρία
προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη,

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η εμφάνιση μόνιμης αναπηρίας - που εκδηλώνεται "αντικειμενικά", τόσο στην φυσική 
πραγματικότητα όσο και σε πνευματικό επίπεδο - συνιστά πραγματικό εμπόδιο σε οικοδομημένο 
περιβάλλον το οποίο δεν έχει καταστεί προσβάσιμο. Η απώλεια ενός εμβρύου δεν πρέπει να 
θεωρηθεί απλά ως (σοβαρή) σωματική βλάβη, εφόσον στις ευρωπαϊκές χώρες έμβρυα μπορούν 
να έχουν νομική προσωπικότητα με αναδρομική ισχύ, η οποία συνδέεται με την γέννηση ζώντος 
και υπόκειται σε όρους (π.χ. στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής), ενώ αυτό δεν συμβαίνει 
με άλλα μέρη των σώματος. ( Η πρόκληση εσκεμμένης και βίαιης τροποποίησης στην εξ 
αδιαθέτου διαδοχή οδηγεί σε διαφορετική κατάσταση).·

Τροπολογία 226
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου 
του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη,

ii. τα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου 
του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε άμεσα
από αξιόποινη πράξη ή υπέστη βλάβη ως 
αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης·

Or. en

Τροπολογία 227
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a. η βλάβη που υπέστη το  περιβάλλον, 
ως αποτέλεσμα αξι·οποινης πράξης. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε ομάδα, ίδρυμα ή ένωση η 
οποία, σύμφωνα με το καταστατικό της 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας αποσκοπεί 
στην προστασία του περιβάλλοντος,  
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 228
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a. ανήλικοι οι οποίοι είναι απόγονοι ή 
εξαρτώμενα μέλη του θύματος που έχει 
υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη από 
εικαζόμενη εγκληματική πράξη.
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Or. en

Τροπολογία 229
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a. το μέλος/τα μέλη της οικογενείας 
ενός ατόμου ο θάνατος του οποίου έχει 
προκληθεί από εγκληματική πράξη ή ένα 
άτομο ή τα άτομα που αναγνωρίζονται 
ως κηδεμόνες ή εκπρόσωποι του 
θύματος, το οποίο κατά τη στιγμή ή 
κατόπιν της αξιόποινης πράξης κατέστη 
εν μέρει ή πλήρως ανάπηρο·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η εμφάνιση μόνιμης αναπηρίας - που εκδηλώνεται "αντικειμενικά", τόσο στην φυσική 
πραγματικότητα όσο και σε πνευματικό επίπεδο - συνιστά πραγματικό εμπόδιο εξαιτίας ενός 
οικοδομημένου περιβάλλοντος που δεν έχει καταστεί προσβάσιμο. Η απώλεια ενός εμβρύου δεν 
πρέπει να θεωρηθεί απλά ως (σοβαρή) σωματική βλάβη, εφόσον στις ευρωπαϊκές χώρες 
έμβρυα μπορούν να έχουν νομική προσωπικότητα με αναδρομική ισχύ, η οποία συνδέεται με 
την γέννηση ζώντος και υπόκειται σε όρους (π.χ. στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής), ενώ 
αυτό δεν συμβαίνει με άλλα μέρη των σώματος. (Θα πρέπει εδώ να εξεταστεί το ζήτημα της 
πρόκλησης εσκεμμένης και βίαιης τροποποίησης στην εξ αδιαθέτου διαδοχή).

Τροπολογία 230
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iia) τα μέλη της οικογένειας ατόμου που 
έχει τραυματιστεί σοβαρά εξαιτίας 
αξιόποινης πράξης ή άτομα που παρέχουν 
υποστήριξη και είναι επισήμως 
εξουσιοδοτημένα να βοηθούν θύματα τα 
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οποία χρειάζονται σημαντική υποστήριξη 
για την άσκηση της νομικής τους 
ικανότητας πριν και μετά από την 
αξιόποινη πράξη.

Or. lt

Τροπολογία 231
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «μέλη οικογένειας» ο σύζυγος, ο μη 
έγγαμος σύντροφος, ο καταχωρημένος 
σύντροφος, οι συγγενείς σε ευθεία 
γραμμή, τα αδέλφια και οι εξαρτώμενοι 
από το θύμα,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε συγκατοικήσεις και καταχωρημένους συντρόφους φαίνεται να είναι εκτός τόπου, 
δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Σε γενικές γραμμές 
είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί η διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των εθνικών 
αρμοδιοτήτων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο.

Τροπολογία 232
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «μέλη οικογένειας» ο σύζυγος, ο μη 
έγγαμος σύντροφος, ο καταχωρημένος 
σύντροφος, οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, 
τα αδέλφια και οι εξαρτώμενοι από το 
θύμα,

β) «μέλη οικογένειας» εννοούνται ο/η
σύζυγος, το άτομο που ζει με το θύμα σε 
μια  στενή σχέση δέσμευσης σε σταθερή 
και συνεχή βάση με κοινό νοικοκυριό, οι 
συγγενείς σε ευθεία γραμμή, τα αδέλφια 
και τα εξαρτώμενα από το θύμα άτομα·

Or. en
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Τροπολογία 233
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «μη έγγαμος σύντροφος» πρόσωπο το 
οποίο ζει με το θύμα σε σταθερή και 
συνεχή βάση χωρίς η σχέση αυτή να είναι 
καταχωρημένη σε καμία αρχή,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «μη έγγαμος σύντροφος» πρόσωπο το 
οποίο ζει με το θύμα σε σταθερή και
συνεχή βάση χωρίς η σχέση αυτή να είναι 
καταχωρημένη σε καμία αρχή,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε μη έγγαμες συγκατοικήσεις του άρθρου 2, στοιχείο γ, φαίνεται να είναι εκτός 
τόπου, λαμβάνοντας υπόψη  ότι δεν αναγνωρίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Σε 
γενικές γραμμές είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί η διάταξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 
σεβασμός των εθνικών αρμοδιοτήτων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο.

Τροπολογία 235
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «μη έγγαμος σύντροφος» πρόσωπο το 
οποίο ζει με το θύμα σε σταθερή και 
συνεχή βάση χωρίς η σχέση αυτή να είναι 
καταχωρημένη σε καμία αρχή,

γ) ‘«μη έγγαμος σύντροφος»  εννοείται 
οποιοδήποτε, άνευ διάκρισης, πρόσωπο 
το οποίο ζει με το θύμα σε σταθερή και 
συνεχή βάση χωρίς η σχέση αυτή να είναι 
καταχωρημένη σε καμία αρχή·

Or. en

Τροπολογία 236
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «καταχωρημένος σύντροφος» ο 
σύντροφος με τον οποίον το θύμα έχει 
καταχωρημένη σχέση συμβίωσης, με 
βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 237
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «καταχωρημένος σύντροφος» ο 
σύντροφος με τον οποίον το θύμα έχει 
καταχωρημένη σχέση συμβίωσης, με 
βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε μη έγγαμες συγκατοικήσεις του άρθρου 2, στοιχείο γ, φαίνεται να είναι εκτός



AM\894864EL.doc 107/147 PE483.693v01-00

EL

τόπου, λαμβάνοντας υπόψη  ότι δεν αναγνωρίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Σε 
γενικές γραμμές είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί η διάταξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 
σεβασμός των εθνικών αρμοδιοτήτων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο.

Τροπολογία 238
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» οι υπηρεσίες που έχουν ως 
στόχο να φέρουν σε επαφή το θύμα με τον 
κατηγορούμενο με σκοπό να επιτευχθεί 
εθελοντική συμφωνία μεταξύ τους για τον 
τρόπο με τον οποίον μπορεί να 
αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε η 
αξιόποινη πράξη,

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» οι υπηρεσίες που έχουν ως 
στόχο να διευκολύνουν τη διαδικασία 
εξώδικης επίλυσης της υπόθεσης, μέσω 
εθελοντικής συμφωνίας σύμφωνα με την 
οποία ο κατηγορούμενος αποδέχεται την 
ευθύνη του σχετικά με το έγκλημα και 
υπόσχεται την αποκατάσταση, την 
καταβολή αποζημίωσης και την 
επανόρθωση έναντι του θύματος, υπό την 
προϋπόθεση ότι το θύμα συμφωνεί και ότι 
ο κατηγορούμενος πληροί τους
προβλεπόμενους όρους.

Or. es

Τροπολογία 239
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» οι υπηρεσίες που έχουν ως 
στόχο να φέρουν σε επαφή το θύμα με τον 
κατηγορούμενο με σκοπό να επιτευχθεί 
εθελοντική συμφωνία μεταξύ τους για τον 
τρόπο με τον οποίον μπορεί να 
αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε η 
αξιόποινη πράξη,

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» είναι οι υπηρεσίες που έχουν 
ως στόχο να διευκολύνουν τη διαδικασία 
αποκατάστασης της δικαιοσύνης, στην 
οποία ο κατηγορούμενος αναλαμβάνει την 
ευθύνη, δεσμεύεται σε αποκατάσταση ή 
καταβάλλει αποζημίωση που μπορεί να 
οδηγήσει σεμια εξωδικαστική διευθέτηση  
της ποινικής υπόθεσης, εάν το θύμα
συμφωνεί σε αυτό και εάν οι συνθήκες 
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αποκατάστασης πληρούνται από τον 
κατηγορούμενο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση  εδώ φαινεται προβληματική, ως εάν τα θύματα και οι κατηγορούμενοι να "πρέπει 
να λύσουν από κοινού ένα πρόβλήμά τους» και δεν αναγνωρίζει ότι ένα άτομο, το θύμα, έχει 
θυματοποιηθεί από ένα άλλο, τον κατηγορούμενο.

Τροπολογία 240
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» οι υπηρεσίες που έχουν ως 
στόχο να φέρουν σε επαφή το θύμα με τον 
κατηγορούμενο με σκοπό να επιτευχθεί 
εθελοντική συμφωνία μεταξύ τους για τον 
τρόπο με τον οποίον μπορεί να 
αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε η 
αξιόποινη πράξη,

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» είναι οι υπηρεσίες που έχουν 
ως στόχο να φέρουν σε επαφή το θύμα με 
τον κατηγορούμενο με σκοπό να 
επιτευχθεί εθελοντική συμφωνία μεταξύ 
τους για τον τρόπο με τον οποίον μπορεί 
να αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε 
η αξιόποινη πράξη. Πρόκειται για μια 
προσέγγιση της δικαιοσύνης που εστιάζει 
στις ανάγκες των θυμάτων, των 
δραστών, καθώς και της εμπλεκομένης 
κοινότητα, αντί να ικανοποιεί τις 
αφηρημένες νομικές αρχές  ή να τιμωρεί 
τον δράστη·

Or. en

Τροπολογία 241
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» οι υπηρεσίες που έχουν ως 

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης» είναι οι υπηρεσίες που έχουν 
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στόχο να φέρουν σε επαφή το θύμα με τον 
κατηγορούμενο με σκοπό να επιτευχθεί 
εθελοντική συμφωνία μεταξύ τους για τον 
τρόπο με τον οποίον μπορεί να 
αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε η 
αξιόποινη πράξη,

ως στόχο να φέρουν σε επαφή το θύμα με 
τον κατηγορούμενο με σκοπό να 
επιτευχθεί εθελοντική συμφωνία μεταξύ 
τους για τον τρόπο με τον οποίον μπορεί 
να αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε 
η αξιόποινη πράξη, Οι υπηρεσίες 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης μπορούν 
να υλοποιηθούν σε απευθείας 
συναντήσεις μεταξύ του θύματος και του 
δράστη, ή έμμεση επαφή, όπου το θύμα 
δεν συναντάται με τον δράστης·

Or. en

Τροπολογία 242
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «άτομο με αναπηρία» άτομο με 
σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή 
αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε 
συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί 
να δυσχεράνουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή του στην 
κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους 
πολίτες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 243
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων», 
υπηρεσίες που προσφέρουν είτε πλήρη 
είτε μερική υποστήριξη, 
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συμπεριλαμβανομένης της συνοδείας ή 
της εκπροσώπησης του θύματος στο 
δικαστήριο· οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να 
είναι ανεξάρτητες και να έχουν ως βασικό 
τους στόχο να υπερασπίζονται τα 
δικαιώματα και τις ανάγκες του θύματος· 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων 
περιλαμβάνουν επίσης ειδικές υπηρεσίες 
για ειδικές ομάδες θυμάτων, όπως είναι 
τα θύματα βίας λόγω φύλου, τα παιδιά, τα 
θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων κ.ά..

Or. es

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «βία λόγω φύλου» σημαίνει τη βία 
κατά μιας γυναίκας η οποία στρέφεται 
εναντίον της επειδή είναι γυναίκα, ή που 
επηρεάζει τις γυναίκες δυσανάλογα, ή η 
βία που στρέφεται κατά ενός προσώπου 
λόγω του φύλου του/ της, ή της 
ταυτότητας του φύλου.

Or. en

Τροπολογία 245
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «βία λόγω φύλου»  σημαίνει τη βία 
εις βάρος των γυναικών η οποία αποτελεί 
μια μορφή διάκρισης σύμφωνα με τη 
Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των 
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Μορφών Διακρίσεων κατά των 
Γυναικών, και στρέφεται εναντίον μιας 
γυναίκας επειδή είναι γυναίκα ή  πλήττει 
τις γυναίκες δυσανάλογα, ή απευθύνεται 
εις βάρος ενός προσώπου λόγω του φύλου 
του/της ή της ταυτότητας του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «βία λόγω φύλου» σημαίνει ένα 
ποινικό αδίκημα που στρέφεται κατά ενός 
προσώπου λόγω του φύλου του/της ή της 
ταυτότητας του φύλου, ή  επηρεάζει 
άτομα από ένα συγκεκριμένο φύλο ή 
ταυτότητα φύλου δυσανάλογα, και έχει 
σαν αποτέλεσμα σωματική ή ψυχική 
βλάβη, συγκινησιακής δοκιμασίας ή 
οικονομική ζημία του θύματος·

Or. en

Τροπολογία 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «βία λόγω φύλου» είναι η βία που 
απευθύνεται κατά ενός ατόμου εξαιτίας 
του φύλου του/ της ή της έκφρασης του 
φύλου·

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) «βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων» 
είναι η βία που ασκείται εις βάρος ενός 
θύματος από ένα πρόσωπο που έχει την 
ιδιότητα του εν ενεργεία ή πρώην συζύγου 
ή κάποιου άλλου μέλους της οικογένειας 
του θύματος. Οι γυναίκες θίγονται 
δυσανάλογα από αυτόν τον τύπο βίας.

Or. en

Τροπολογία 249
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) «βία σε στενές σχέσεις» σημαίνει τη 
βία που διεπράχθη εναντίον θύματος από 
πρόσωπο που είναι εν ενεργεία ή πρώην 
σύζυγος ή σύντροφος,  ή άλλο μέλος της 
οικογένειας του θύματος. Οι γυναίκες 
θίγονται δυσανάλογα από αυτό το είδος 
της βίας και το ποινικό αδίκημα 
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι  συχνά 
είναι επίσης εξαρτώμενες από τον 
κατηγορούμενο, οικονομικά, κοινωνικά ή 
όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής τους.

Or. en

Τροπολογία 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) βία σε στενές σχέσεις» σημαίνει την 
αξιόποινη πράξη που διεπράχθη εναντίον 
θύματος από πρόσωπο που είναι εν 
ενεργεία ή πρώην σύζυγος ή σύντροφος,  
ή άλλο μέλος της οικογένειας του 
θύματος,  είτε  ο δράστης μοιράζεται ή  
έχει μοιραστεί την ίδια στέγη με το θύμα 
είτε όχι, και που έχει σαν αποτέλεσμα 
σωματική ή ψυχική βλάβη, συγκινησιακή 
δοκιμασία ή οικονομική απώλεια του 
θύματος.

Or. en

Τροπολογία 251
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται στα θύματα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται άμεσα στα θύματα, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 252
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται στα θύματα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται σε όλα τα θύματα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες, σε γλώσσα κατανοητή από 
το θύμα, και με τη χρήση τεχνικών 
κατάλληλων για την επικοινωνία με 
παιδιά, όπου απαιτείται:

Or. en

Τροπολογία 253
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται στα θύματα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται στα θύματα, στην μορφή που 
επιθυμούν τα θύματα (γραπτώς, 
προφορικά και/ή σε νοηματική γλώσσα,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από 
την πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια 
αρχή για την παραλαβή της καταγγελίας 
που αφορά την αξιόποινη πράξη, οι 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. hu

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι αναπροσαρμοσμένες στις ανάγκες 
του θύματος.

Τροπολογία 254
Rosario Crocetta
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται στα θύματα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
παρέχονται στα θύματα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την 
πρώτη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή 
για την παραλαβή της καταγγελίας που 
αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. it

Τροπολογία 255
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 
τους για δίκαιη δίκη, πρόσβασης σε 
δικηγόρο, το δικαίωμα διερμηνείας και το 
δικαίωμα αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 256
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το είδος της υποστήριξης που μπορούν 
να λαμβάνουν,

γ) είδος της υποστήριξης που μπορούν να 
λαμβάνουν και από ποιους,

Or. en
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Τροπολογία 257
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το είδος της υποστήριξης που μπορούν
να λαμβάνουν,

γ) το είδος της υποστήριξης που έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν·

Or. it

Τροπολογία 258
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαδικασίες μετά την υποβολή της 
καταγγελίας και ο ρόλος των θυμάτων στο 
πλαίσιο αυτών των διαδικασιών,

δ) διαδικασίες μετά την υποβολή της 
καταγγελίας και ο ρόλος των θυμάτων στο 
πλαίσιο αυτών των διαδικασιών,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
για τους ενήλικες και των ποινικών 
διαδικασιών για τους ανηλίκους, τον ρόλο 
του ( παιδιού)  θύματος, τη σημασία, το 
χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο της 
κατάθεσης, καθώς και τρόπους με τους 
οποίους θα πραγματοποιηθούν οι 
συνεντεύξεις κατά την έρευνα και τη 
δίκη·

Or. en

Τροπολογία 259
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ



AM\894864EL.doc 117/147 PE483.693v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ο βαθμός και οι όροι βάσει των οποίων 
τα θύματα έχουν δικαίωμα να λάβουν 
νομική συμβουλή, νομική συνδρομή ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος συμβουλής,

στ) οι όροι βάσει των οποίων τα θύματα 
έχουν δικαίωμα να λάβουν νομική 
συμβουλή, νομική συνδρομή ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος ανεξάρτητης και 
εξειδικευμένης συμβουλής,

Or. en

Τροπολογία 260
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ο βαθμός και οι όροι βάσει των οποίων 
τα θύματα έχουν δικαίωμα να λάβουν 
νομική συμβουλή, νομική συνδρομή ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος συμβουλής,

στ) ο βαθμός και οι όροι βάσει των οποίων 
τα θύματα έχουν δικαίωμα να λάβουν 
νομική συμβουλή, νομική συνδρομή ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος συμβουλής. 
συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών 
συμβουλών·

Or. it

Τροπολογία 261
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

g a) σε ποιο βαθμό και υπό ποίους όρους 
έχουν δικαίωμα σε διερμηνεία και 
μετάφραση, συμπεριλαμβανομένης της 
διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα·

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τη διερμηνεία, συμπεριλαμβανομένης μιας 
περισσότερο ομοιόμορφης πρόσβασης στην επικοινωνία στην Ευρώπη για τα άτομα που 
χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα της χώρας τους, ειδικότερα υπό το φως του ψηφίσματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την 
ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-202, και 
των παραγράφων ΙΒ και 11 του.

Τροπολογία 262
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εάν τα θύματα κατοικούν σε άλλο 
κράτος μέλος, οι ειδικοί μηχανισμοί που 
έχουν στη διάθεσή τους για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων τους,

η) εάν τα θύματα κατοικούν σε άλλο 
κράτος μέλος, οι ειδικοί μηχανισμοί που 
έχουν στη διάθεσή τους για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων τους, όπως 
είναι η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
εντολής προστασίας. 

Or. en

Τροπολογία 263
Rosario Crocetta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εάν τα θύματα κατοικούν σε άλλο 
κράτος μέλος, οι ειδικοί μηχανισμοί που 
έχουν στη διάθεσή τους για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων τους,

η) εάν τα θύματα κατοικούν σε άλλο 
κράτος, οι ειδικοί μηχανισμοί που έχουν 
στη διάθεσή τους για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους,

Or. it

Τροπολογία 264
Marc Tarabella
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
μορφή κρατικής επιτήρησης ή άλλης 
θεσμικής πλαισίωσης, οι ειδικοί 
μηχανισμοί που έχουν στη διάθεσή τους  
για πρόσβαση ή αναφορά σε ειδικά 
διορισμένο φορέα

Or. en

Τροπολογία 265
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) οι ενδεχόμενες διαδικασίες για την 
υποβολή καταγγελιών σε περίπτωση που 
τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά,

θ) οι ενδεχόμενες διαδικασίες για την 
υποβολή καταγγελιών σε περίπτωση που 
τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά
από την αρμόδια αρχή στις ποινικές 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) με ποιόν τρόπο και υπό ποιές 
συνθήκες μπορούν να απολαύουν μέτρων 
προστασίας.
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Or. en

Τροπολογία 267
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 
θύματα που έχουν υποστεί σοβαρό 
τραύμα, παρέχονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) ο βαθμός στον οποίο έχουν δικαίωμα 
για ιατρική περίθαλψη·
β) ο βαθμός στον οποίο έχουν δικαίωμα 
ειδικής και  επαρκούς υποστήριξης·
γ) με ποιον τρόπο και υπό ποιες συνθήκες 
μπορούν να λάβουν βοήθεια όσον αφορά 
την εύρεση κατάλληλης εναλλακτικής 
στέγασης με τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας.
δ) με ποιόν τρόπο και υπό ποιές συνθήκες 
μπορούν να απολαύουν μέτρων 
προστασίας και να κινηθούν εντός της 
Ένωσης με το ίδιο επίπεδο προστασίας .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να είναι σημαντική για τα θύματα, αλλά δεν είναι πάντα 
αρκετή. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονται άμεση 
οικονομική ενίσχυση, επειδή ήταν οικονομικά εξαρτώμενα από τον κατηγορούμενο. Αυτό 
μπορεί να είναι πολύ επείγον: μερικές φορές τα θύματα δεν έχουν καν χρήματα για να 
αγοράσουν τρόφιμα για τα ίδια και τα παιδιά τους· έτσι είναι καλύτερα να μιλάμε για "επαρκή" 
στήριξη.

Τροπολογία 268
Nathalie Griesbeck
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το θύμα είναι παιδικής ηλικίας, 
είναι απαραίτητο να λαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο, κατά τον 
ενδεδειγμένο τρόπο. Οι πληροφορίες 
αυτές είναι εύκολα προσβάσιμες και 
παρέχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά με τις 
σχετικές διαδικασίες.

Or. fr

Τροπολογία 269
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται 
είτε προφορικά είτε εγγράφως και σε 
απλή και κατανοητή γλώσσα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του θύματος και τις σχετικές 
περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 270
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στα 
θύματα που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν 
τη γλώσσα του οικείου κράτους μέλους, 
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πρέπει να παρέχονται οι  πληροφορίες 
που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο, σε γλώσσα που κατανοούν.

Or. en

Τροπολογία 271
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται για το δικαίωμά 
τους να λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που 
τα αφορά και ότι λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές όταν έχουν 
διατυπώσει αυτή την επιθυμία:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται, χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, για το δικαίωμά τους να 
λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με την υπόθεση που τα αφορά:

Or. en

Τροπολογία 272
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται για το δικαίωμά 
τους να λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που 
τα αφορά και ότι λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές όταν έχουν 
διατυπώσει αυτή την επιθυμία:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται άμεσα για το 
δικαίωμά τους να λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την 
υπόθεση που τα αφορά, εκτός εάν έχουν 
ρητά δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να 
λάβουν παρόμοια πληροφόρηση.

Or. en
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Τροπολογία 273
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται για το δικαίωμά 
τους να λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που 
τα αφορά και ότι λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές όταν έχουν διατυπώσει 
αυτή την επιθυμία:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
θύματα ενημερώνονται, σε γλώσσα που 
κατανοούν,  για το δικαίωμά τους να 
λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με την υπόθεση που τα αφορά και 
ότι λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές όταν 
έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία:

Or. en

Τροπολογία 274
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο  α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία που 
κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που
υπέβαλε το θύμα για αξιόποινη πράξη, 
όπως απόφαση για τη μη συνέχιση ή την 
παύση της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική 
απόφαση στο πλαίσιο δίκης, καθώς και 
κάθε καταδικαστική απόφαση,

α) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία που 
κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που 
υπέβαλε το θύμα για αξιόποινη πράξη, 
όπως απόφαση για τη μη συνέχιση ή την 
παύση της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική 
απόφαση στο πλαίσιο δίκης, ή απόφαση 
ενόρκων όπου δεν παρέχονται οι λόγοι, 
βάσει του εθνικού δικαίου, καθώς και 
κάθε καταδικαστική απόφαση,

Or. en

Τροπολογία 275
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο  α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία που 
κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που 
υπέβαλε το θύμα για αξιόποινη πράξη, 
όπως απόφαση για τη μη συνέχιση ή την 
παύση της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική 
απόφαση στο πλαίσιο δίκης, καθώς και 
κάθε καταδικαστική απόφαση,

α) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία, όπως 
απόφαση για τη μη συνέχιση ή την παύση 
της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική απόφαση 
στο πλαίσιο δίκης, καθώς και κάθε 
καταδικαστική απόφαση,

Or. en

Τροπολογία 276
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που επιτρέπουν στο θύμα 
να γνωρίζει την κατάσταση σχετικά με την 
ποινική διαδικασία που κινήθηκε ως 
αποτέλεσμα της καταγγελίας του, εκτός 
από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατά τις οποίες είναι δυνατόν να 
διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της 
υπόθεσης,

β) πληροφορίες που επιτρέπουν στο θύμα 
να γνωρίζει την κατάσταση σχετικά με την 
ποινική διαδικασία, εκτός από ορισμένες 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
είναι δυνατόν να διαταραχθεί η ομαλή 
διεξαγωγή της υπόθεσης,

Or. en

Τροπολογία 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) πληροφορίες σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας, 
ψυχολογικών, κοινωνικών και άλλων 
σχετικών υπηρεσιών καθώς και των 
μέσων πρόσβασης σε παρόμοιες 
υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 
από μια δίκη, αναβολή ή ακύρωση  δίκης,  
μαζί με νομική ή άλλη συμβουλή ή 
εκπροσώπηση, αποζημίωση και έκτακτη  
οικονομική ενίσχυση, ανάλογα με την 
περίπτωση

Or. en

Τροπολογία 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) πληροφορίες για τις διαδικασίες για 
τους ενήλικες και τις δικαστικές 
διαδικασίες για τους ανηλίκους, τον ρόλο 
των παιδιών θυμάτων, τη σημασία, το 
χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο της 
κατάθεσης, καθώς και τρόπους με τους 
οποίους θα πραγματοποιηθούν οι 
συνεντεύξεις κατά την έρευνα και τη 
δίκη·

Or. en

Τροπολογία 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) πληροφορίες σχετικά με τους 
υπάρχοντες μηχανισμούς στήριξης για το 
θύμα όταν κάνει μια καταγγελία και 
συμμετέχει στην έρευνα και στις 
δικαστικές διαδικασίες

Or. en

Τροπολογία 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, για την αποφυλάκιση ή την 
απόδραση του συλληφθέντος,. 
προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή 
καταδικασθέντος για εγκληματική πράξη 
που τα αφορά. Τα θύματα  ενημερώνεται 
επίσης για τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την προστασία των θυμάτων, όπως 
περιοριστικά μέτρα ή διαταγές που 
απαγορεύουν την επαφή θύματος και 
δράστη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχεται στα θύματα αποτελεσματική 
υποστήριξη και συνδρομή όταν
λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 281
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται χωρίς άσκοπη 
καθυστέρηση, για την αποφυλάκιση ή την 
απόδραση του συλληφθέντος, 
προφυλακισθέντος, διωχθέντος ή 
καταδικασθέντος για εγκληματική πράξη 
που τα αφορά, συμπεριλαμβανομένης της 
προσωρινής κράτησης . Τα θύματα  
ενημερώνονται επίσης, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για 
οιαδήποτε περιοριστικά μέτρα που 
εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές για 
την προστασία των θυμάτων, όπως οι 
διαταγές απαγόρευσης της επαφής του 
δράστη με το θύμα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται συγχρόνως 
με την ενημέρωση αυτή στα θύματα 
αποτελεσματική υποστήριξη και 
συνδρομή. Τα θύματα λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές, εκτός εάν η αρμόδια 
αρχή γνωρίζει ότι η ειδοποίηση σχετικά 
με την αποφυλάκιση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε βλάβη του δράστη.

Or. en

Τροπολογία 282
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά, εκτός
εάν έχουν ρητά δηλώσει ότι δεν 
επιθυμούν να ενημερωθούν..
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Or. en

Τροπολογία 283
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται σε όλα τα θύματα η 
δυνατότητα να ενημερώνονται για την
οιουδήποτε είδους αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Όλα τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

Or. en

Τροπολογία 284
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία, 
έχουν δε την δυνατότητα να μεταβάλλουν 
την απόφασή τους οποιαδήποτε στιγμή.

Or. it
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Τροπολογία 285
Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, για την αποφυλάκιση ή την 
απόδραση του συλληφθέντος, 
προφυλακισθέντος, διωχθέντος ή 
καταδικασθέντος για εγκληματική πράξη 
που τα αφορά. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στα θύματα
αποτελεσματική στήριξη και συνδρομή 
κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών.

Or. it

Τροπολογία 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, για την αποφυλάκιση ή την 
απόδραση του συλληφθέντος,. 
προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή 
καταδικασθέντος για εγκληματική πράξη 
που τα αφορά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται συγχρόνως 
με την ενημέρωση αυτή στα θύματα
αποτελεσματική υποστήριξη και 
συνδρομή, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος άσκησης έφεσης, εάν είναι 
δυνατόν. Τα θύματα λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές, εκτός κι εάν η 
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αρμόδια αρχή γνωρίζει ότι η ειδοποίηση 
σχετικά με την αποφυλάκιση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε βλάβη του δράστη.

Or. en

Τροπολογία 287
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα δεν λαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 σε περίπτωση που έχουν δηλώσει ότι 
δεν το επιθυμούν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα των θυμάτων να μεταβάλλουν 
οποιαδήποτε στιγμή την απόφασή τους 
σχετικά  με την επιθυμία τους να
λαμβάνουν ή να μη λαμβάνουν την 
ενημέρωση που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 288
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα 
κατανοούν και μπορούν να γίνονται υν
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις αρμόδιες αρχές
από την πρώτη τους επαφή με αυτές, 
κατά τη διάρκεια και μετά από το πέρας 
της ποινικής διαδικασίας ή άλλων 
διαδικασιών που συνδέονται με το 
έγκλημα, τα θύματα και τα μέλη της 
οικογένειάς τους κατανοούν πλήρως και 
μπορούν να γίνονται πλήρως κατανοητά, 
καθώς και ότι κατανοούν τις πληροφορίες 
που παρέχονται από τις εν λόγω αρχές.
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Or. es

Τροπολογία 289
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα 
κατανοούν και μπορούν να γίνονται υν 
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα 
κατανοούν και μπορούν να γίνονται υν 
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές. Πρέπει να λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη στο πλαίσιο αυτό, οι 
δυσκολίες στην κατανόηση ή την 
επικοινωνία που μπορεί να οφείλονται σε
κάποια αναπηρία, καθώς στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην παροχή βοηθημάτων 
και προσβάσιμων μορφοτύπων.

Or. es

Τροπολογία 290
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα 
κατανοούν και μπορούν να γίνονται υν
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις  αρμόδιες δημόσιες 
αρχές στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα 
θύματα κατανοούν και μπορούν να 
γίνονται  κατανοητά, καθώς και ότι 
κατανοούν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τις εν λόγω αρχές.
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Or. en

Τροπολογία 291
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα 
κατανοούν και μπορούν να γίνονται υν
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όλα τα 
θύματα κατανοούν και μπορούν να 
γίνονται κατανοητά, καθώς και ότι 
κατανοούν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τις εν λόγω αρχές.

Or. en

Τροπολογία 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα 
κατανοούν και μπορούν να γίνονται υν
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όλα τα 
θύματα, λαμβάνοντα υπόψη τις ατομικές 
και συγκεκριμένες τους ανάγκες,
κατανοούν και μπορούν να γίνονται 
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 293
Nathalie Griesbeck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της πρώτης 
παραγράφου, ιδιαίτερη προσοχή 
αποδίδεται όταν το θύμα είναι παιδικής 
ηλικίας.

Or. fr

Τροπολογία 294
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 
θύματα που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν 
τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η 
ποινική διαδικασία που τα αφορά, 
παρέχεται, εάν το επιθυμούν, υπηρεσία 
δωρεάν διερμηνείας κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας, ενώπιον των ανακριτικών και 
δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των 
αστυνομικών ανακρίσεων, καθώς και 
υπηρεσία διερμηνείας για τη συμμετοχή 
τους σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια τυχόν 
ενδιάμεσων ακροαματικών διαδικασιών 
που απαιτούνται.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 
θύματα που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν 
τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η 
ποινική διαδικασία που τα αφορά, 
παρέχεται, υπηρεσία δωρεάν διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο πλαίσιο 
της ποινικής διαδικασίας, ενώπιον των 
ανακριτικών και δικαστικών αρχών, 
περιλαμβανομένων των αστυνομικών 
ανακρίσεων, καθώς και υπηρεσία 
διερμηνείας για τη συμμετοχή τους σε 
ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια τυχόν 
ενδιάμεσων ακροαματικών διαδικασιών 
που απαιτούνται, καθώς και κατά τη 
διάρκεια οιασδήποτε επικοινωνίας με τον 
νομικό τους  σύμβουλο.

Or. en
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Τροπολογία 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 
θύματα που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν 
τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η 
ποινική διαδικασία που τα αφορά, 
παρέχεται, εάν το επιθυμούν, υπηρεσία 
δωρεάν διερμηνείας κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας, ενώπιον των ανακριτικών και 
δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των 
αστυνομικών ανακρίσεων, καθώς και 
υπηρεσία διερμηνείας για τη συμμετοχή 
τους σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια τυχόν 
ενδιάμεσων ακροαματικών διαδικασιών
που απαιτούνται.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 
θύματα που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν 
τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η 
ποινική διαδικασία που τα αφορά, 
παρέχεται, εάν το επιθυμούν, υπηρεσία 
δωρεάν διερμηνείας κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας, ενώπιον των ανακριτικών και 
δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των 
αστυνομικών ανακρίσεων, καθώς και 
υπηρεσία διερμηνείας για τη συμμετοχή 
τους σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια τυχόν
ενδιάμεσων ακροαματικών διαδικασιών .
Η διερμηνεία αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του θύματος και το 
βαθμό στον οποίο αυτός ή αυτή μπορεί να 
χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη για να 
καταλάβει το πλήρες νόημα και τις 
επιπτώσεις της κάθε προφορικής
ανταλλαγής. Πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι αυτό θα 
επεξηγείται με ευαίσθητο και φιλικό προς 
τον χρήστη τρόπο, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την ηλικία και το επίπεδο 
ωριμότητας του θύματος.

Or. en

Τροπολογία 296
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
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θύματα που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν 
τη γλώσσα στην οποία διεξάγεται η 
ποινική διαδικασία που τα αφορά, 
παρέχεται, εάν το επιθυμούν, υπηρεσία
δωρεάν διερμηνείας κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας, ενώπιον των ανακριτικών και 
δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των 
αστυνομικών ανακρίσεων, καθώς και 
υπηρεσία διερμηνείας για τη συμμετοχή 
τους σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια τυχόν 
ενδιάμεσων ακροαματικών διαδικασιών 
που απαιτούνται.

εξασφαλίζουν ότι, στα θύματα που δεν 
κατανοούν ή δεν ομιλούν τη γλώσσα στην 
οποία διεξάγεται η ποινική διαδικασία που 
τα αφορά, παρέχεται, εάν το επιθυμούν, 
υπηρεσία  διερμηνείας κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας, ενώπιον των ανακριτικών και 
δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένων των 
αστυνομικών ανακρίσεων, καθώς και 
υπηρεσία διερμηνείας για τη συμμετοχή 
τους σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια τυχόν 
ενδιάμεσων ακροαματικών διαδικασιών 
που απαιτούνται.

Or. nl

Τροπολογία 297
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
θύματα που επιθυμούν να αναφέρουν μια 
αξιόποινη πράξη και που δεν κατανοούν ή 
δεν ομιλούν τη γλώσσα της αρμόδιας 
αρχής, θα είναι  σε θέση να καταγγείλουν 
το αδίκημα. Για να επιτευχθεί αυτό το 
αποτέλεσμα τα κράτη μέλη θα 
εξασφαλίζουν ως ελάχιστη προϋπόθεση 
ότι θα παρέχεται βοήθεια στα θύματα για 
να μπορούν να  καταγγείλουν την 
αξιόποινη πράξη σε μια γλώσσα που 
κατανοούν.

Or. en

Τροπολογία 298
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
θύματα που επιθυμούν να καταγγείλουν 
ένα ποινικό αδίκημα, και που δεν 
κατανοούν ή δεν ομιλούν τη γλώσσα της 
αρμόδιας αρχής, θα είναι  σε θέση να το 
πράξουν. Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζουν 
ως ελάχιστη προϋπόθεση ότι θα 
παρέχεται βοήθεια στα θύματα για να 
μπορούν να  καταγγείλουν την αξιόποινη 
πράξη σε μια γλώσσα που κατανοούν. Τα 
κράτη μέλη  εξασφαλίζουν  ότι τα θύματα 
θα ενημερώνονται για το δικαίωμα 
παροχής συνδρομής με  απλό και 
προσβάσιμο τρόπο σε γλώσσα που 
κατανοούν.

Or. en

Τροπολογία 299
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
θύμα που αναφέρει μια αξιόποινη πράξη, 
ενημερώνεται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα για  το δικαίωμά του να λάβει 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα  
ενεργούς συμμετοχής στην ποινική 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 300
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1βb. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
θύμα που  καταγγέλλει μια αξιόποινη 
πράξη, ενημερώνεται  με απλό και 
κατανοητό τρόπο, σε γλώσσα που 
κατανοεί, για το δικαίωμά του να 
λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα του θύματος για ενεργό 
συμμετοχή στην ποινική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 301
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος 
του θύματος, να υπάρχει δωρεάν διαθέσιμη 
υπηρεσία διερμηνείας, σε συνάρτηση με 
τις ανάγκες του θύματος και τον ρόλο του 
στη διαδικασία αυτή.

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και 
κατόπιν αιτήματος του θύματος, να 
υπάρχει δωρεάν διαθέσιμη υπηρεσία 
διερμηνείας, σε συνάρτηση με τις ανάγκες 
του θύματος και τον ρόλο του στη 
διαδικασία αυτή. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα θύματα  
ενημερώνονται για το δικαίωμά τους σε 
υπηρεσίες διερμηνείας,  με απλό και 
κατανοητό τρόπο, σε γλώσσα που 
κατανοούν.

Or. en

Τροπολογία 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος 
του θύματος, να υπάρχει δωρεάν διαθέσιμη 
υπηρεσία διερμηνείας, σε συνάρτηση με 
τις ανάγκες του θύματος και τον ρόλο του 
στη διαδικασία αυτή.

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος 
του θύματος, να υπάρχει δωρεάν διαθέσιμη 
υπηρεσία διερμηνείας, σε συνάρτηση με 
τις ατομικές και ιδιαίτερες ανάγκες του 
θύματος και τον ρόλο του στη διαδικασία 
αυτή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το θύμα 
κατανοεί πλήρως τις πληροφορίες που 
του κοινοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 303
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος 
του θύματος, να υπάρχει δωρεάν
διαθέσιμη υπηρεσία διερμηνείας, σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες του θύματος και 
τον ρόλο του στη διαδικασία αυτή.

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να μεριμνούν ώστε, 
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και κατόπιν 
αιτήματος του θύματος, να υπάρχει
διαθέσιμη υπηρεσία διερμηνείας, σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες του θύματος και 
τον ρόλο του στη διαδικασία αυτή.

Or. nl

Τροπολογία 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει 
χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών όπως η 
τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το 
διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία 
του διερμηνέα είναι απαραίτητη 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν κατά 
τον δέοντα τρόπο τα δικαιώματά τους ή να 
κατανοήσουν τη διαδικασία.

3. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει 
χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών όπως η 
τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το 
διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία 
του διερμηνέα είναι απαραίτητη 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν κατά 
τον δέοντα τρόπο τα δικαιώματά τους ή να 
κατανοήσουν τη διαδικασία..  Όταν το 
θύμα είναι παιδί, πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι κάθε δωμάτιο ή χώρος αναμονής που 
διατίθεται για το θύμα για τηλεδιάσκεψη 
ή για την υποβολή ερωτήσεων,  είναι 
χώρος φιλικός προς το παιδί και όχι 
απειλητικός.

Or. en

Τροπολογία 305
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει, εάν το επιθυμεί, δωρεάν 
μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών, 
στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές 
τίθενται στη διάθεσή του:

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει δωρεάν μετάφραση των 
ακόλουθων πληροφοριών, στον βαθμό που 
οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεσή 
του:

Or. es

Τροπολογία 306
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει, εάν το επιθυμεί, δωρεάν 
μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών, 
στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές 
τίθενται στη διάθεσή του:

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει, εάν το επιθυμεί, δωρεάν γραπτή
μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών
σε γλώσσα κατανοητή από το θύμα, στον 
βαθμό που οι πληροφορίες αυτές τίθενται 
στη διάθεσή του:

Or. en

Τροπολογία 307
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει, εάν το επιθυμεί, δωρεάν
μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών, 
στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές 
τίθενται στη διάθεσή του:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να
εξασφαλίζουν ότι, το θύμα που δεν 
κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα της 
ποινικής διαδικασίας, λαμβάνει, εάν το 
επιθυμεί, μετάφραση των ακόλουθων 
πληροφοριών, στον βαθμό που οι 
πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεσή 
του:

Or. nl

Τροπολογία 308
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο  α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την καταγγελία της αξιόποινης πράξης α) τα βασικά σημεία της καταγγελίας της
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που υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή, αξιόποινης πράξης που υποβλήθηκε στην 
αρμόδια αρχή,

Or. en

Τροπολογία 309
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ουσιαστικές πληροφορίες για την 
άσκηση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο 
ποινικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τον ρόλο του στη διαδικασία 
αυτή.

γ) ουσιαστικές πληροφορίες για την 
άσκηση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο 
ποινικής διαδικασίας. Τα θύματα ή οι 
νομικοί τους σύμβουλοι μπορούν να 
υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση για 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που 
κρίνεται απαραίτητη.

Or. en

Τροπολογία 310
Judith Sargentini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ουσιαστικές πληροφορίες για την 
άσκηση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο 
ποινικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τον ρόλο του στη διαδικασία 
αυτή.

γ) ουσιαστικές πληροφορίες για την
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 
του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τον ρόλο του 
στη διαδικασία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 311
Axel Voss
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Η διερμηνεία και μετάφραση δεν θα 
πρέπει να παρατείνουν ασκόπως την 
ποινική διαδικασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο επίκεντρο της ποινικής διαδικασίας βρίσκεται ο κατηγορούμενος, του οποίου η ενοχή 
πρέπει ακόμη να αποδειχθεί και για τον οποίο ισχύει ακόμη το τεκμήριο της αθωότητας. Επειδή 
η μετάφραση μπορεί να παρατείνει υπερβολικά την ποινική διαδικασία, ιδίως εάν ο φερόμενος 
ως δράστης είναι αθώος θα πρέπει η μετάφραση να περιορίζεται στις αναγκαίες και 
απαραίτητες περιπτώσεις.

Τροπολογία 312
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση διαδικασίας ή μηχανισμού που να 
επιτρέπει να εξακριβώνεται εάν το θύμα 
κατανοεί ή ομιλεί τη γλώσσα της ποινικής 
διαδικασίας και εάν χρειάζεται μετάφραση
και τη βοήθεια διερμηνέα.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση διαδικασίας ή μηχανισμού που να 
επιτρέπει να εξακριβώνεται εάν το θύμα 
κατανοεί ή ομιλεί τη γλώσσα της ποινικής 
διαδικασίας και εάν χρειάζεται μετάφραση 
και τη βοήθεια διερμηνέα. Στα κράτη μέλη 
με περισσότερες από μία επίσημες 
γλώσσες, το δικαίωμα αυτό ισχύει για την 
επίσημη γλώσσα που επιλέγει το θύμα, 
ακόμη και εάν αυτή δεν είναι η κοινή 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. es

Τροπολογία 313
Auke Zijlstra
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση διαδικασίας ή μηχανισμού που να 
επιτρέπει να εξακριβώνεται εάν το θύμα 
κατανοεί ή ομιλεί τη γλώσσα της ποινικής 
διαδικασίας και εάν χρειάζεται μετάφραση 
και τη βοήθεια διερμηνέα.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
μεριμνήσουν για τη θέσπιση διαδικασίας ή 
μηχανισμού που να επιτρέπει να 
εξακριβώνεται εάν το θύμα κατανοεί ή 
ομιλεί τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας 
και εάν χρειάζεται μετάφραση και τη 
βοήθεια διερμηνέα.

Or. nl

Τροπολογία 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής
υποστήριξης θυμάτων.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν εμπιστευτικής φύσης υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων που δρουν 
ανεξάρτητα και προς το συμφέρον του 
θύματος, από τη στιγμή που τα θύματα 
υφίστανται βλάβες, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας και μετά την 
ολοκλήρωσή τους και ανεξάρτητα από 
τον τόπο όπου έλαβε χώρα η αξιόποινη 
πράξη.

Or. en

Τροπολογία 315
Carmen Romero López
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής
υποστήριξης θυμάτων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους,  έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν, εμπιστευτικής 
φύσης και κατάλληλες  υπηρεσίες
υποστήριξης θυμάτων που δρουν 
ανεξάρτητα και προς το συμφέρον του 
θύματος, από τη στιγμή που τα θύματα 
υφίστανται βλάβες, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας και μετά την 
ολοκλήρωσή τους και ανεξάρτητα από 
τον τόπο όπου έλαβε χώρα η αξιόποινη 
πράξη.Τα θύματα με ιδιαίτερες ανάγκες 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υποστήριξης  θυμάτων, εξειδικευμένες 
για το είδος της αξιόποινης πράξης που 
υπέστη το θύμα, προκειμένου να τύχουν 
της  καλύτερης δυνατής στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της ανεξαρτησίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των δημόσιων ή 
ιδιωτικών υπηρεσιών βοήθειας και υποστήριξης.

Τροπολογία 316
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής
υποστήριξης θυμάτων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν εμπιστευτικής φύσης υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων, προ των ποινικών 
διαδικασιών, κατά τη διάρκειά τους και 
για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από 
αυτές.

Or. en
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Τροπολογία 317
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής
υποστήριξης θυμάτων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους,
ανεξάρτητα από το νομικό τους
καθεστώς,  έχουν πρόσβαση σε δωρεάν, 
εύκολα προσβάσιμες και εμπιστευτικής 
φύσης υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων
από τη στιγμή που τα θύματα υφίστανται 
βλάβη, κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας και μετά την ολοκλήρωσή 
τους και ανεξάρτητα από τον τόπο όπου 
έλαβε χώρα η αξιόποινη πράξη.

Or. en

Τροπολογία 318
Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής
υποστήριξης θυμάτων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν, εμπιστευτικής φύσης υπηρεσίες
υποστήριξης θυμάτων τόσο στο οικείο 
κράτος μέλος όσο και σε άλλο κράτος 
μέλος εάν παραστεί ανάγκη..

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα επιτρέψει στα θύματα και τα μέλη των οικογενειών τους να έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων σε διασυνοριακές καταστάσεις όταν ένα έγκλημα έλαβε 
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χώρα σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο ζουν.

Τροπολογία 319
Auke Zijlstra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής 
υποστήριξης θυμάτων.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να
εξασφαλίζουν ότι τα θύματα και οι 
οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες 
τους, έχουν πρόσβαση σε  υπηρεσίες 
εμπιστευτικής υποστήριξης θυμάτων.

Or. nl

Τροπολογία 320
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα θύματα ορισμένων ειδικών 
μορφών εγκληματικότητας, όπως είναι η 
βία λόγω φύλου ή η παιδική κακοποίηση, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδικές 
υπηρεσίες υποστήριξης έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

Or. es

Τροπολογία 321
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
τα θύματα λαμβάνουν υποστήριξη και 
συνδρομή μόλις οι αρμόδιες αρχές έχουν 
βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι μπορεί 
να υπήρξαν θύματα των εγκλημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it


