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Muudatusettepanek 103
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 
säilitada ja arendada vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, mille 
nurgakivi on ELis tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste 
vastastikune tunnustamine.

(1) Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 
säilitada ja arendada vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, mis 
põhineb inimõiguste, demokraatlike 
institutsioonide ja õigusriigi põhimõtete 
austamisel ja mille nurgakivi on ELis 
tsiviil- ja kriminaalasjades tehtavate 
kohtuotsuste vastastikune tunnustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuriteoohvrite kaitse ja sellealased 
miinimumnõuded on Euroopa Liidus 
olulised, seetõttu on vastu võetud nõukogu 
15. märtsi 2001. aasta raamotsus 
2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses. 10. ja 11. detsembri 
2009. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
vastu võetud Stockholmi programmis on 
komisjonil ja liikmesriikidel palutud 
uurida, kuidas täiustada kuriteoohvrite 
kaitset käsitlevaid õigusakte ja asjaomaseid 
praktilisi toetusmeetmeid.

(2) Kuriteoohvrite kaitse ja sellealased 
miinimumnõuded on Euroopa Liidus 
olulised, seetõttu on vastu võetud nõukogu 
15. märtsi 2001. aasta raamotsus 
2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses. 10. ja 11. detsembri 
2009. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
vastu võetud Stockholmi programmis on 
komisjonil ja liikmesriikidel palutud 
uurida, kuidas täiustada kuriteoohvrite 
kaitset käsitlevaid õigusakte ja asjaomaseid 
praktilisi toetusmeetmeid, milles Euroopa 
prioriteedina sisalduksid ka tähelepanu, 
toetus ja tunnustus kõigile ohvritele, 
eelkõige terrorismiohvritele.
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Or. es

Muudatusettepanek 105
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuriteoohvrite kaitse ja sellealased 
miinimumnõuded on Euroopa Liidus 
olulised, seetõttu on vastu võetud nõukogu 
15. märtsi 2001. aasta raamotsus 
2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses. 10. ja 11. detsembri 
2009. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
vastu võetud Stockholmi programmis on 
komisjonil ja liikmesriikidel palutud 
uurida, kuidas täiustada kuriteoohvrite 
kaitset käsitlevaid õigusakte ja asjaomaseid 
praktilisi toetusmeetmeid.

(2) Kuriteoohvrite kaitse ja sellealased 
miinimumnõuded on Euroopa Liidus 
olulised, seetõttu on vastu võetud nõukogu 
15. märtsi 2001. aasta raamotsus 
2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses. 10. ja 11. detsembri 
2009. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
vastu võetud Stockholmi programmis on 
komisjonil ja liikmesriikidel palutud 
uurida, kuidas täiustada kuriteoohvrite 
kaitset käsitlevaid õigusakte ja asjaomaseid 
praktilisi toetusmeetmeid ja kuidas 
tugevdada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala kodanike huvidest ja 
vajadustest lähtuvate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesolev direktiiv on osa 
õigusloomepaketist, mille eesmärk on 
tugevdada kuriteoohvrite õigusi Euroopa 
Liidus. Selle rakendamisel peaksid 
liikmesriigid võtma arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis 
käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise 
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ja ärakasutamise ning lasteporno vastast 
võitlust1. 
______________
1 ELT L 335, 17.12.2011, lk 1.

Or. it

Muudatusettepanek 107
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Oma 8. märtsi 2010. aasta 
järeldustes naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta Euroopa Liidus kutsus 
nõukogu liikmesriike üles eraldama 
piisavaid vahendeid naistevastase 
vägivalla vältimisele ja sellega 
võitlemisele ja pakkuma ohvritele piisavat 
abi ja kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2011. 
aasta resolutsioonis naistevastase 
vägivalla vastu võitlemise ELi poliitilise 
raamistiku kohta1 märgitakse 
naistevastase vägivalla, koduvägivalla ja 
naiste suguelundite moonutamise vastu 
võitlemise strateegiat kui alust tulevastele 
kriminaalõiguslikele soolise vägivalla 
vastastele vahenditele, mis hõlmavad 
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naistevastase vägivalla vastu võitlemise 
raamistikku (poliitika, ennetamine, kaitse, 
vastutuselevõtmine, abistamine ja 
partnerlus), ning millele järgneb ELi 
tegevuskava.
_____________
Vastuvõetud tekstid, P7_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides avaliku võimu esindajatega
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvrite staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides pädevate asutustega või mis 
tahes asjaomaste organisatsioonidega
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda, nende õigusi ja esmavajadusi, 
vanust, sugu, puuet ja küpsusastet ning 
respekteerides nende füüsilist, vaimset ja 
moraalset puutumatust. Kuriteoohvreid 
tuleks kaitsta teisese ja korduva 
viktimiseerimise ja hirmutamise eest, neile 
tuleks kuriteost taastumise hõlbustamiseks 
osutada asjakohaseid abiteenuseid ning 
neile tuleks tagada õiguskaitse tõhus
kättesaadavus.

Or. es
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Muudatusettepanek 110
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri 
kui üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks 
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja 
viisakusega ning professionaalselt kõigis 
nende kontaktides avaliku võimu 
esindajatega ning ohvriabiteenuste ja 
taastava õigusemõistmise teenuste 
osutamisel, võttes arvesse nende 
individuaalset olukorda ja esmavajadusi, 
vanust, sugu, puuet ja küpsusastet ning 
respekteerides nende füüsilist, vaimset ja 
moraalset puutumatust. Kuriteoohvreid 
tuleks kaitsta teisese ja korduva 
viktimiseerimise ja hirmutamise eest, neile 
tuleks kuriteost taastumise hõlbustamiseks 
osutada asjakohaseid abiteenuseid ning 
neile tuleks tagada õiguskaitse 
kättesaadavus piisaval tasemel.

(5) Kuriteoga rikutakse kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks 
kuriteoohvrite staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda individuaalselt, 
lugupidavalt, viisakalt ning 
professionaalselt kõigis nende kontaktides 
avaliku võimu esindajatega ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

Or. es

Muudatusettepanek 111
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvrit kohelda tema inimõigusi 
austades, tema staatust tunnustada ja 
neisse tuleks suhtuda lugupidamise ja 
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kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel,
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

viisakusega ning professionaalselt kõigis 
nende kontaktides avaliku võimu 
esindajatega ning ohvriabiteenuste ja 
taastava õigusemõistmise teenuste 
osutamisel võttes arvesse nende 
individuaalset olukorda ja esmavajadusi,
ilma igasuguse diskrimineerimiseta soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste tunnuste, keele, usu 
või veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, kodakondsuse, 
rahvusvähemusse kuulumise, omandi, 
sünni, puude, vanuse, soo, soolise 
identiteedi ja väljendusviisi, seksuaalse 
sättumuse, sisserände- ja 
elukohaõigusliku staatuse või tervisliku 
seisukorra (sealhulgas HIV ja AIDS) 
alusel, ning täielikult respekteerides nende 
füüsilist, vaimset ja moraalset puutumatust.
Kuriteoohvreid tuleks kaitsta teisese ja 
korduva viktimiseerimise ja hirmutamise 
eest, neile tuleks kuriteost taastumise 
hõlbustamiseks osutada asjakohaseid 
abiteenuseid ning neile tuleks tagada 
õiguskaitse kättesaadavus piisaval tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri 
kui üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides avaliku võimu esindajatega
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 

(5) Kuriteoga rikutakse kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi, kuid samuti on see 
süütegu ühiskonna kui terviku vastu.
Seetõttu tuleks kuriteoohvrite staatust 
tunnustada ja neisse tuleks suhtuda 
lugupidamise ja viisakusega ning 
professionaalselt kõigis nende kontaktides
pädevate asutustega ning ohvriabiteenuste 
ja taastava õigusemõistmise teenuste 
osutamisel, võttes arvesse nende 
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olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

individuaalset olukorda ja esmavajadusi, 
vanust, sugu, puuet ja küpsusastet ning 
respekteerides nende füüsilist, vaimset ja 
moraalset puutumatust. Kuriteoohvreid 
tuleks kaitsta teisese ja korduva 
viktimiseerimise ja hirmutamise eest, neile 
tuleks kuriteost taastumise hõlbustamiseks 
osutada asjakohaseid abiteenuseid ning 
neile tuleks tagada õiguskaitse tõhus ja 
õigeaegne kättesaadavus.

Or. it

Muudatusettepanek 113
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri 
kui üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks 
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

(5) Kuriteoga rikutakse kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi, kuid samuti on see 
süütegu ühiskonna vastu. Seetõttu tuleks 
kuriteoohvrite staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

Or. nl
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Muudatusettepanek 114
Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel,
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks
kuriteoohvrit kohelda tema inimõigusi 
austades, tema staatust tunnustada ja 
neisse tuleks suhtuda lugupidamise ja 
viisakusega ning professionaalselt kõigis 
nende kontaktides avaliku võimu 
esindajatega ning ohvriabiteenuste ja 
taastava õigusemõistmise teenuste 
osutamisel võttes arvesse nende 
individuaalset olukorda ja esmavajadusi,
ilma igasuguse diskrimineerimiseta 
vanuse, rassi, soo, nahavärvi, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetiliste tunnuste, 
keele, usu või veendumuste, poliitiliste või 
muude arvamuste, õigusliku staatuse, 
kodakondsuse, rahvusvähemusse 
kuulumise, omandi, sünni, soolise 
identiteedi või väljendusviisi, seksuaalse 
sättumuse, sisserände- ja 
elukohaõigusliku staatuse või tervisliku 
seisukorra (sealhulgas HIV ja AIDS) 
alusel, ning täielikult respekteerides nende 
füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust.. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kuritegu on lisaks süütegu 
ühiskonna kui terviku ning nende 
ühiseluväärtuste vastu, millel see rajaneb. 
See põhimõte muutub eriti ilmseks siis, 
kui mõni organisatsioon püüab 
mittedemokraatlike vahendite või 
vägivalla abil muuta meie 
kooseksisteerimise põhialuseid või luua 
mitteametlikke võimusüsteeme 
seaduslikult loodute kõrvale. Just sellega 
tegemist terroristlike ja 
maffiaorganisatsioonide puhul. Sellistel 
juhtudel üles kerkivad spetsiifilised 
probleemid, näiteks organiseeritud 
ähvardamine, põhjustavad erinõudeid 
seoses sellest mõjustatud isikute kaitse, 
toetuse ja tunnustamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 116
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Parlament võttis 25. 
oktoobril 2011 vastu resolutsiooni 
puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise 
ning Euroopa puuetega inimeste 
strateegia 2010–2020 kohta, milles 
juhitakse tähelepanu asjaolule, et paljud 
puuetega inimesed kannatavad endiselt 
diskrimineerimise all seoses võrdse 
tunnustamise puudumisega seaduse ja 
õiguskaitse osas, ning kutsutakse 
liikmesriike üles neid puudujääke 
heastama, muu hulgas võimaldades 
puuetega inimestele tõhusa juurdepääsu 
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õiguskaitsele, eelkõige mis puudutab 
suhtlemisvabadust ja vahendeid selleks 
(sh Braille'i kiri ja viipekeeled ning muud 
alternatiivsed suhtlusvormid);

Or. hu

Selgitus

Selgituse eesmärk on tagada kuriteoohvrite õigused ja kindlustada neid; Euroopa Parlament 
on juba vastu võtnud seisukoha puuetega inimeste õiguste tagamise kohta seoses 
juurdepääsuga õiguskaitsele.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust mittediskrimineerimisele, õigust 
era- ja perekonnaelu austamisele, soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet, õigust 
omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele. Direktiiv ei piira 
ÜRO 1951. aasta pagulasseisundi 
konventsiooni kohaldamist seoses tagasi-
ja väljasaatmise lubamatuse ning ohvrite 
põhiõigusega taotleda vajaduse korral 
varjupaika ja seda saada.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust vabadusele ja turvalisusele, õigust
era- ja perekonnaelu austamisele, õigust 
mittediskrimineerimisele ja õigust 
omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

Or. it
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Muudatusettepanek 120
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded. Liikmesriigid võivad 
käesolevas direktiivis sätestatud õigusi 
laiendada, et tagada õiguskaitse kõrgem 
tase.

(8) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded. Liikmesriigid võivad 
käesolevas direktiivis sätestatud õigusi 
laiendada, et tagada õiguskaitse kõrgem 
tase. Käesolevas direktiivis sätestatud 
ohvrite õigused ei piira kuriteo 
toimepanija õigusi. Käesolevat direktiivi 
tuleks kohaldada ka olukordades, kus isik 
on kuriteo toimepanemises süüdi 
mõistetud. Direktiivi tuleks kohaldada 
kuritegude suhtes, mis on toime pandud 
liidus, ning kriminaalmenetluste suhtes, 
mis toimuvad liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesolev direktiiv toimib põhimõttel, 
et selleks, et kuriteoohvritele pöörataks 
piisavalt tähelepanu, peavad sellega 
olema hõlmatud avalikud teenused kõigil 
haldustasanditel – nii liidu kui ka 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Seetõttu propageeritakse 
direktiivis tuginemist avalike teenuste 
varasematele kogemustele, 
institutsioonidevahelist koordineerimist ja 
kõigi valitsustasandite hõlmamist 
toetusprogrammide väljatöötamisse ja 
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rakendamisse ning finantsmõjude 
väljaselgitamisse. Nende soovituste 
eesmärk on saavutada kolm eesmärki: 
tõsta nende programmide profiili ja 
hõlbustada avalikkuse juurdepääsu neile, 
piirates või kõrvaldades tarbetut 
bürokraatiat, millega puutuvad kokku 
kuriteoohvrid, kes soovivad osaleda 
erinevatel tasanditel pakutavates 
programmides, ning tagades abi 
osutamise jätkuvuse. Selleks tuleb 
edendada „kõik ühest kohast” või „ühtse 
juurdepääsupunkti” põhimõtet ning võtta 
meetmeid ühtse üleeuroopalise identiteedi 
loomiseks, mis iseloomustaks kõiki seda 
tüüpi teenuseid. Nende 
juurdepääsupunktide haldamine tuleks 
korraldada elanikkonnale kõige lähemal 
oleval haldustasandil või tasandil, mis on 
kooskõlas konkreetse liikmesriigi 
siseriiklike õigusaktidega. Tuleks 
soodustada ka info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia intensiivset 
kasutamist, eesmärgiga seada 
prioriteediks nende programmide 
lülitamine e-halduse süsteemidesse.

Or. es

Muudatusettepanek 122
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesolevat direktiivi tuleks 
tõlgendada ja kohaldada viisil, mis on 
kooskõlas muude isikute, sealhulgas 
kuriteo toimepanemises kahtlustatavate 
või süüdistatavate isikute õigustega. 
Kuriteoohvrite kaitse kõrge tase ei tohiks 
piirata süüdistatava õigust kaitsele, mis 
on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklis 48. Käesolevas direktiivis 
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sätestatud ohvrite kaitse meetmeid tuleks 
tõlgendada rangelt ja kooskõlas õigusega 
õiglasele kohtulikule arutamisele, nagu 
on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja on tõlgendanud Euroopa 
Inimõiguste Kohus.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada. Sellist tuge ja 
abi pakkuvad meetmed peaksid vajaduse 
korral olema soopõhised ja kättesaadavad 
puuetega ohvritele.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Roberta Angelilli
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused on määrava 
tähtsusega nii ohvri kuriteost taastumisel 
kui ka otsustamisel, kas kuriteoteade üldse 
esitada. Sellist tuge ja abi pakkuvad 
meetmed peaksid olema soopõhised ja 
võtma arvesse ohvri vanust. 

Or. it

Muudatusettepanek 125
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
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Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas
kuriteoteade üldse esitada.

Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada. Kui ohver on 
laps, peaks vanemliku vastutuse kandjal 
olema lubatud kasutada käesolevas 
direktiivis sätestatud õigusi lapse nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada. Sellist tuge ja 
abi pakkuvad meetmed peaksid vajaduse 
korral olema soopõhised ja kättesaadavad 
puuetega ohvritele.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Koduvägivalla tunnistajateks olnud lapsed 
võivad reageerida psüühiliselt ühtemoodi 
lasteaga, keda on tegelikult kuritarvitatud. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse, 
tugi ja õigus hüvitise saamisele peaks 
laienema ka sellistele kaudsetele ohvritele.
Kuriteoohver vajab asjakohast tuge ja abi 
juba enne kuriteokaebuse esitamist.
Tugiteenused võivad olla määrava 
tähtsusega nii ohvri kuriteost taastumisel 
kui ka otsustamisel, kas kuriteoteade üldse 
esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
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antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi hoolimata sellest, kas ta esitab
kuriteokaebuse või mitte. Tugiteenused 
võivad olla määrava tähtsusega nii ohvri 
kuriteost taastumisel kui ka otsustamisel, 
kas kuriteoteade üldse esitada.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on puhtalt selgituslik ja see ei muuda komisjoni ettepaneku 
mõtet. Muudatusettepanekus selgitatakse, et kuriteoohver vajab asjakohast tuge ja abi enne 
kuriteokaebuse esitamist, kuid see vajadus eksisteerib ka juhul, kui ta otsustab kaebust mitte 
esitada.

Muudatusettepanek 129
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse ning kõigi asjakohaste 
parandus- ja hüvitusmeetmete vastu 
õigustatud huvi. Käesoleva direktiiviga 
ettenähtud kaitse peaks laienema ka 



AM\894864ET.doc 21/130 PE483.693v02-00

ET

tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

sellistele kaudsetele ohvritele.
Kuriteoohver vajab asjakohast tuge ja abi 
juba enne kuriteokaebuse esitamist.
Tugiteenused võivad olla määrava 
tähtsusega nii ohvri kuriteost taastumisel 
kui ka otsustamisel, kas kuriteoteade üldse 
esitada. Mis tahes sellist tuge ja abi 
pakkuvad meetmed peaksid vajadusel 
olema soopõhised.

Or. it

Muudatusettepanek 130
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi.
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 
taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada.

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi, 
samuti need ellujäänud ohvrid, kes on nii 
tõsiselt vigastatud, et võivad vajada 
märkimisväärset abi perekonnaliikmetelt 
või muudelt tugiisikutelt. Käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kaitse peaks 
laienema ka sellistele kaudsetele ohvritele.
Kuriteoohver vajab asjakohast tuge ja abi 
juba enne kuriteokaebuse esitamist.
Tugiteenused võivad olla määrava 
tähtsusega nii ohvri kuriteost taastumisel 
kui ka otsustamisel, kas kuriteoteade üldse 
esitada.

Or. lt
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Muudatusettepanek 131
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Viktimiseerimist, mis leiab aset mitte 
kuriteo otsese tagajärjena, vaid seeläbi, 
kui loiult asutused ja üksikisikud 
suhtuvad ohvrisse, ja mida nimetatakse ka 
teiseseks viktimiseerimiseks, tuleks vältida 
ohvritele osutatavate teenustega, mida 
iseloomustab kasutajatele suunatud 
lähenemisviis. Nende teenuste puhul 
tuleks lähtuda soolisest dünaamikast, 
vägivalla eri vormide mõjust ja 
tagajärgedest, aga ka soolisest 
võrdõiguslikkusest ja inimõigustest.

Or. it

Muudatusettepanek 132
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) „Pereliikme” mõiste on määratletud 
liikmesriikide siseriiklikes õigusaktides ja 
seda ei tuleks käesoleva direktiiviga 
reguleerida.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuriteoohvrile antav teave peaks 
olema piisavalt üksikasjalik tagamaks, et 
ohvrisse suhtutakse lugupidamisega, ning 
võimaldamaks tal teha teadlikke otsuseid 
kriminaalmenetluses osalemise ja oma 
õiguste teostamise kohta. Seetõttu on 
kuriteoohvri jaoks eriti oluline teave 
kriminaalmenetluse staadiumi ja edenemise 
kohta. Samuti on oluline teave, millele 
tuginedes saab kuriteoohver otsustada, kas 
taotleda kriminaalasja menetlemisest 
loobumise otsuse läbivaatamist.

(10) Kuriteoohvrile antav teave peaks 
olema piisavalt üksikasjalik tagamaks, et 
ohvrisse suhtutakse lugupidamisega, ning 
võimaldamaks tal teha teadlikke otsuseid 
kriminaalmenetluses osalemise ja oma 
õiguste teostamise kohta. Seetõttu on 
kuriteoohvri jaoks eriti oluline asjakohane 
ja arusaadav teave kriminaalmenetluse 
staadiumi ja edenemise kohta. Samuti on 
oluline teave, millele tuginedes saab 
kuriteoohver otsustada, kas taotleda 
kriminaalasja menetlemisest loobumise 
otsuse läbivaatamist.

Or. hu

Selgitus

Selgituse eesmärk on tagada ja kindlustada kuriteoohvrite õigusi.

Muudatusettepanek 134
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses tuleks 
arvesse võtta seda, mis tasemel 
kuriteoohver valdab keelt, milles talle 
teavet antakse, tema vanust, küpsust, 
vaimseid ja emotsionaalseid võimeid, 
kirjaoskuse taset ja võimalikku vaimu- või 
füüsilist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks 

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Seda 
teavet ja nõu tuleks anda lihtsas ja 
arusaadavas keeles. Samuti tuleks tagada, 
et kriminaalmenetluse käigus saadakse 
ohvrist aru. Sellega seoses tuleks arvesse 
võtta, mis tasemel kuriteoohver valdab 
keelt, milles talle teavet antakse, tema 
vanust, küpsust, vaimseid ja 
emotsionaalseid võimeid, kirjaoskuse taset 
ja võimalikku vaimu- või füüsilist puuet, nt 
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kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

nägemis- või kuulmispuuet. Samuti tuleks 
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud. Ohvril peaks 
olema võimalus teatada kuriteost keeles, 
mida ta mõistab.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses tuleks 
arvesse võtta seda, mis tasemel 
kuriteoohver valdab keelt, milles talle 
teavet antakse, tema vanust, küpsust, 
vaimseid ja emotsionaalseid võimeid, 
kirjaoskuse taset ja võimalikku vaimu- või
füüsilist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks 
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses tuleks 
arvesse võtta, mis tasemel kuriteoohver 
valdab keelt, milles talle teavet antakse, 
tema vanust, küpsust, vaimseid ja 
emotsionaalseid võimeid, kirjaoskuse taset 
ja võimalikku vaimu-, füüsilist või 
meelelist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks 
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

Or. hu

Selgitus

Kategooriad vajasid täpsustamist.

Muudatusettepanek 136
Auke Zijlstra
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses tuleks
arvesse võtta seda, mis tasemel 
kuriteoohver valdab keelt, milles talle 
teavet antakse, tema vanust, küpsust, 
vaimseid ja emotsionaalseid võimeid, 
kirjaoskuse taset ja võimalikku vaimu- või 
füüsilist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses võib
arvesse võtta, mis tasemel kuriteoohver 
valdab keelt, milles talle teavet antakse, 
tema vanust, küpsust, vaimseid ja 
emotsionaalseid võimeid, kirjaoskuse taset 
ja võimalikku vaimu- või füüsilist puuet, nt 
nägemis- või kuulmispuuet. Samuti võib
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

Or. nl

Muudatusettepanek 137
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge: see 
puudutab nii lingvistilistel põhjustel 
tehtavat tõlget kui ka tõlget, mis on 
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varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

tingitud kommunikatsiooniprobleemidest, 
mis tulenevad kuriteoohvri võimalikust 
puudest. Kriminaalmenetluse muudes 
aspektides võib vajadus suulise ja kirjaliku 
tõlke järele varieeruda sõltuvalt 
konkreetsetest küsimustest, kuriteoohvri 
staatusest ja sellest, mil määral ta 
kriminaalmenetluses osaleb ja millised 
eriõigused tal on. Sellistel juhtudel tuleb 
suuline ja kirjalik tõlge tagada ainult 
ulatuses, mis on vajalik kuriteoohvrile 
tema õiguste teostamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 138
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge
kuriteoohvri valitud keelde.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

Or. es
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Muudatusettepanek 139
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge, sealhulgas 
viipekeelne tõlge. Kriminaalmenetluse 
muudes aspektides võib vajadus suulise ja 
kirjaliku tõlke järele varieeruda sõltuvalt 
konkreetsetest küsimustest, kuriteoohvri 
staatusest ja sellest, mil määral ta 
kriminaalmenetluses osaleb ja millised 
eriõigused tal on. Sellistel juhtudel tuleb 
suuline ja kirjalik tõlge tagada ainult 
ulatuses, mis on vajalik kuriteoohvrile 
tema õiguste teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
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et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleks suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.
Käesoleva direktiivi kohaselt tuleb tagada 
suuline (sh viipekeelde) ja kirjalik tõlge 
ühte kuriteoohvri poolt räägitavasse ja 
mõistetavasse keelde (ja kuriteoohvri 
poolt valitud kujul), et kuriteoohver saaks 
oma õigusi täielikult teostada.

Or. hu

Selgitus

Kuulmispuudega isikud on suhtlusvaldkonnas eriti haavatavad. Eksisteerivad üha levinumad 
ja paremad lahendused, mis muudavad suhtlemise võimalikuks ka kuulmisraskustega 
isikutele, tagades neile takistusteta juurdepääsu õiguskaitsele, mis on kohati ikka veel 
piiratud.

Muudatusettepanek 141
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada. 
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 

(12) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge. 
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on. 
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab kogu hollandikeelset teksti. Tegu on keelelise parandusega: 
nimisõna „slachtoffer” (kuriteoohver) on kesksoost. Seetõttu tuleks kogu teksti ulatuses 
kasutada ka kesksoost asesõna, mis muidugi ei muuda tõsiasja, et kuriteoohvrid võivad olla 
nii mees- kui ka naissoost.

Muudatusettepanek 142
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada.
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge.
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on.
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada
olenemata kodakondsusest. Kuriteoohvri 
ülekuulamisel ja kohtuistungil osalemisel 
tuleks seetõttu alati tagada tasuta suuline 
tõlge. Kriminaalmenetluse muudes 
aspektides võib vajadus suulise ja kirjaliku 
tõlke järele varieeruda sõltuvalt 
konkreetsetest küsimustest, kuriteoohvri 
staatusest ja sellest, mil määral ta 
kriminaalmenetluses osaleb ja millised 
eriõigused tal on. Sellistel juhtudel tuleb 
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tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

suuline ja kirjalik tõlge tagada ainult 
ulatuses, mis on vajalik kuriteoohvrile 
tema õiguste teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ja 
organiseeritud kuritegevuse ohvrid 
vajavad spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

Or. es

Muudatusettepanek 144
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Lapsed ja teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning massilise 
viktimiseerimise ohvrid vajavad tihti 
spetsialiseeritud abiteenuseid nende suhtes 
toime pandud kuriteo iseärasuste tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Lapsed ja teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude, 
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vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

piinamise, julma, ebainimliku või 
alandava kohtlemise, inimõiguste 
kuritegeliku riigiametnike poolse 
rikkumise ja muude vihakuritegude ning
massilise viktimiseerimise ohvrid vajavad 
tihti spetsialiseeritud abiteenuseid nende 
suhtes toime pandud kuriteo iseärasuste 
tõttu. Liikmesriigid peaksid ette nägema 
vajalikud vahendid kuriteoohvrite 
toetamiseks, abistamiseks ja kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude, 
diskrimineerimisest ajendatud kuritegude
ja muude vihakuritegude ning terroriaktide
ning piinamise või muu julma, 
ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise ohvrid vajavad tihti 
spetsialiseeritud abiteenuseid nende suhtes 
toime pandud kuriteo iseärasuste tõttu.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

(13) Nii riigiasutuste kui ka siseriikliku 
õiguse kohaselt registreeritud ja 
kontrollitud vabaühenduste pakutavad 
ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

Or. it

Muudatusettepanek 148
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 

(13) Nii riigiasutuste kui ka asjakohaselt 
identifitseeritavate vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
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osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja asjakohases 
geograafilises ulatuses, et kõigil 
kuriteoohvritel oleks teenustele juurdepääs.
Teatavad kuriteoohvrite rühmad, 
sealhulgas seksuaalvägivalla, soolise 
vägivalla, rassivihast ajendatud kuritegude 
ja muude vihakuritegude ning terroriaktide
ja organiseeritud kuritegevuse ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu. Liikmesriigid peaksid ette 
nägema vajalikud vahendid kuriteoohvrite 
toetamiseks, abistamiseks ja kaitsmiseks 
ning selle tarvis tuleks kõrvale panna 
eelkõige tava-, organiseeritud ja 
terrorismiga seotud kuritegevusega 
võitlemise käigus konfiskeeritud summad.

Or. it

Muudatusettepanek 149
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla,
rassivihast ajendatud kuritegude ja
muude vihakuritegude ning terroriaktide 
ohvrid vajavad tihti spetsialiseeritud 

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla,
vihkamist väljendavate avalduste ja 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
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abiteenuseid nende suhtes toime pandud 
kuriteo iseärasuste tõttu.

nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka 
vabaühenduste pakutavad 
ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla,
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

(13) Ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, rassivihast ajendatud 
kuritegude ja muude vihakuritegude ning 
terroriaktide ohvrid vajavad tihti 
spetsialiseeritud abiteenuseid nende suhtes 
toime pandud kuriteo iseärasuste tõttu.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Soolise vägivalla naisohvrite 
erivajadustele reageerimiseks on väga 
vajalik luua spetsiifilised tugistruktuurid. 
Need struktuurid peaksid rajanema naiste 
varjupaiga liikumise kogemustel ja 
teadmistel ning aitama tugevdada nende 
ohvriabi alase tegevuse suutlikkust. 

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuigi abiteenuste osutamine ei tohiks 
sõltuda sellest, kas kuriteoohver esitab 
kuriteokaebuse pädevale asutusele, nagu 
politsei, on õiguskaitseasutustel tihti 
parimad võimalused teavitada 
kuriteoohvreid abiteenuste olemasolust. 
Seetõttu soovitatakse liikmesriikidel luua 
sobivad tingimused kuriteoohvrite 
suunamiseks abiteenuste osutajate juurde, 
tagades muu hulgas, et 
andmekaitsenõuetest kinni peetakse.

(14) Kuigi abiteenuste osutamine ei tohiks 
sõltuda sellest, kas kuriteoohver esitab 
kuriteokaebuse pädevale asutusele, nagu 
politsei, on õiguskaitseasutustel tihti 
parimad võimalused teavitada 
kuriteoohvreid abiteenuste olemasolust. 
Seetõttu soovitatakse liikmesriikidel luua 
sobivad tingimused kuriteoohvrite 
suunamiseks abiteenuste osutajate juurde, 
tagades muu hulgas, et 
andmekaitsenõuetest kinni peetakse.
Teatavate kuriteoliikide puhul, nt sooline 
vägivald, tuleks ohver suunata otse 
spetsialiseeritud ohvriabiteenuseid 
osutavasse asutusse, et vältida korduva 
suunamisega kaasnevat stressi.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Rosa Estaràs Ferragut



AM\894864ET.doc 37/130 PE483.693v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Inimesed, kes kuriteo tagajärjel 
kannatavad füüsilise või vaimse puude 
all, peaksid saama oma olukorrale 
vastavat meditsiinilist abi ja hooldust.

Or. es

Muudatusettepanek 154
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Juhtudel, kui ohvrite kaitsevajadust 
põhjustavaid süütegusid pannakse toime 
rahalise kasu saamise eesmärgil, 
kutsutakse liikmesriike üles kaaluma 
võimalust näha ette süüdlaste rahaline 
trahvimine.

Or. it

Muudatusettepanek 155
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste 

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste 
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osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.

osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu
kuriteo liik, olemus ja raskusaste, 
tulenenud trauma tõsidus, jõudude 
ebavõrdsus kuriteoohvri ja kurjategija 
vahel, kuriteoohvri vanus, küpsus ja 
vaimsed võimed, mis võivad piirata või 
vähendada tema võimet teadlikult 
otsustada ja võivad osutuda takistuseks 
taastava õigusemõistmise protsessis 
positiivse tulemuse saavutamisel. Kuigi 
läbiviidav menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul
esinevad ähvardused või muud liiki 
vägivald, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.

Or. es

Muudatusettepanek 156
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste 
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste 
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
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jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.

jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha. Igal 
juhul nõuab mis tahes selline samm 
asjaomase kuriteoohvri otsest luba.

Or. es

Muudatusettepanek 157
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks. Et
vältida edasist viktimiseerimist, tuleb neid 
teenuseid osutada pädevalt ja nende
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
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protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.

protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks. Et 
vältida teisest viktimiseerimist, tuleb neid 
teenuseid osutada pädevalt ja nende 
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.
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õiguskaitseasutustele teatavaks teha. Taastava õigusemõistmise potentsiaalset 
kasu arvestades peaks ohvritel olema 
võimalus selliseid teenuseid võimalikult 
suurel määral kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid 
selliste teenuste osutamisel tuleb vältida 
edasist viktimiseerimist. Selliste teenuste
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.

(16) Taastava õigusemõistmise teenused, 
nagu lepitus ohvri ja teo toimepanija vahel, 
pere ja lähikondlaste nõustamine ja 
kogukondlik karistuse määramine, võivad 
olla kuriteoohvrile suureks abiks. Et 
vältida teisest viktimiseerimist, tuleb neid 
teenuseid osutada pädevalt ja nende
osutamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri huve ja vajadusi, leevendada 
talle osaks saanud kahju ja vältida edasise 
kahju tekkimist. Taastava õigusemõistmise 
protsessi algatamisel ja läbiviimisel tuleks 
arvesse võtta selliseid asjaolusid nagu 
jõudude ebavõrdsus kuriteoohvri ja 
kurjategija vahel, kuriteoohvri vanus, 
küpsus ja vaimsed võimed, mis võivad 
piirata või vähendada tema võimet 
teadlikult otsustada ja võivad osutuda 
takistuseks taastava õigusemõistmise 
protsessis positiivse tulemuse 
saavutamisel. Kuigi eraviisiliselt läbiviidav 
menetlus peaks üldiselt jääma 
konfidentsiaalseks, kui osapooled teisiti 
kokku ei lepi, tuleks teatavad tegurid, nagu 
taastava õigusemõistmise protsessi jooksul 
tehtud ähvardused, siiski avalikes huvides 
õiguskaitseasutustele teatavaks teha.
Taastava õigusemõistmise potentsiaalset 
kasu arvestades peaks ohvritel olema 
võimalus selliseid teenuseid võimalikult 



PE483.693v02-00 42/130 AM\894864ET.doc

ET

suurel määral kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tagamaks, et kuriteoohvrid ja 
nende õigused oleksid täielikult kaitstud, 
peaks isikutel, keda loetakse kuriteo eest 
vastutavaks, olema juurdepääs 
soodustustele, mis võivad neile olla ette 
nähtud vastava menetlus- või 
materiaalõiguse sätete kohaselt 
(kokkuleppemenetlus, kergendavad 
asjaolud, vanglasoodustused jne) ainult 
siis – eeldusel et kõik tingimused on 
täidetud –, kui nad on täielikult hüvitanud 
kuriteoohvritele ja nende pereliikmetele 
põhjustatud kahju. 

Or. it

Muudatusettepanek 161
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud
teisese viktimiseerimise suhtes ja neid on 
kerge hirmutada õigusrikkuja või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 



AM\894864ET.doc 43/130 PE483.693v02-00

ET

kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed, seksuaalvägivalla ohvrid, 
organiseeritud kuritegevuse, näiteks 
terroristide, maffiaorganisatsioonide ja
uimastikaubitsejate ohvrid ning
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

Or. es

Muudatusettepanek 162
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, migrandid ja 
pagulased ning eriti naismigrandid ja –
pagulased, kelle õiguslik staatus võib 
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erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

oleneda kurjategija staatusest, varjupaiga 
taotlejad, saatjata lapsmigrandid, 
kodakondsuseta isikud, homo-, bi- ja 
transseksuaalid ja ohvrid, kellelt nõutakse 
tunnistuse andmist, on samuti enamikul 
juhtudel edasise viktimiseerimise suhtes 
vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ning 
inim- ja elundikaubanduse ohvrid, on 
samuti enamikul juhtudel edasise 
viktimiseerimise suhtes vastuvõtlikud ning 
vajavad erikaitsemeetmeid.
Kaitsemeetmete kasutamise võimalust 
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erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite
osas, nagu inimkaubandus, laste 
seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine ning lasteporno, mida 
reguleerivad spetsiifilised ja üksikasjalikud 
sätted eraldi õigusaktides, mis on juba 
vastu võetud või mille üle toimuvad 
läbirääkimised, ei käsitleta käesolevas 
direktiivis samu küsimusi.

tuleks piirata ainult erandolukorras, näiteks 
kaaludes seda süüdistatava või 
kahtlustatava põhiõigustega või juhul, kui 
kuriteoohver ise seda soovib. Selliste 
kuritegude ohvrite osas, nagu inim- ja 
elundikaubandus, laste ja vaimupuudega 
isikute seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine ning nendega seotud 
pornograafia, mida reguleerivad 
spetsiifilised ja üksikasjalikud sätted eraldi 
õigusaktides, mis on juba vastu võetud või 
mille üle toimuvad läbirääkimised, ei 
käsitleta käesolevas direktiivis samu 
küsimusi.

Or. hu

Selgitus

Samasugune kaitse nagu lastele tuleb tagada ka vaimsete puuetega inimestele, kelle 
arusaamise tase on sama mis lastel (või puudub hoopis), s.t puuetega inimestele (kes 
kannatavad ka vaesuse all), kes moodustavad ühe elundikaubanduse ohvriks langeva rühma.

Muudatusettepanek 164
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed, varjupaigataotlejad,
seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse 
ohvrid, piinamise ja ebainimliku või 
alandava kohtlemise ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
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erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Selliste kuritegude 
ohvrite osas, nagu inimkaubandus, laste 
seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine ning lasteporno, mida 
reguleerivad spetsiifilised ja üksikasjalikud 
sätted eraldi õigusaktides, mis on juba 
vastu võetud või mille üle toimuvad 
läbirääkimised, ei käsitleta käesolevas 
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ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

direktiivis samu küsimusi.

Or. nl

Muudatusettepanek 166
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Lisaks kõigile ohvritele 
kättesaadavatele meetmetele peaksid 
liikmesriigid tagama, et lapsohvritele on 
kättesaadavad spetsiifilised abi-, tugi- ja 
kaitsemeetmed. Need meetmed tuleks 
tagada lapse parimates huvides ja 
vastavalt ÜRO 1989. aasta lapse õiguste 
konventsioonile. Selliste kuritegude 
ohvrite osas, nagu inimkaubandus, laste 
seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine ning lasteporno, mida 
reguleerivad spetsiifilised ja üksikasjalikud 
sätted eraldi õigusaktides, mis on juba 
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vastu võetud või mille üle toimuvad 
läbirääkimised, ei käsitleta käesolevas 
direktiivis samu küsimusi.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Soopõhine vägivald tähistab isiku 
vastu tema soo tõttu toime pandud 
vägivalda. See on vägivalla vorm, mille all 
naised kannatavad meestest rohkem ja 
mis võib olla tihedalt seotud 
vägivallajuhtumitega lähisuhetes, 
seksuaalse vägivallaga (sh seksuaalne 
väärkohtlemine ja seksuaalne 
ahistamine), inimkaubandusega 
seksuaalsel eesmärgil ja seksuaalse 
orjastamisega, vägivallaga intiimsuhetes 
ja muude kahjulike tavadega, nagu 
sundabielud ja naiste suguelundite 
moonutamine, kuid ei pruugi piirduda 
nende juhtumitega. Homo- ja 
transseksuaalide vastaseid rünnakuid on 
samuti määratletud soopõhise vägivalla 
vormina. Uuringute kohaselt on üks 
viiendik kuni üks neljandik kõikidest 
naistest kogenud täiskasvanuna vähemalt 
ühe korra füüsilist vägivalda ning rohkem 
kui üks kümnendik on kogenud jõu 
kasutamisega seksuaalset vägivalda. 
Seepärast on ülioluline kriminaliseerida 
kõik soopõhise vägivalla vormid ja 
võimaldada ohvritele erilisi ennetus- ja 
kaitsemeetmeid ning 
õiguskaitsevahendeid.
Soopõhise vägivalla naisohvrid ja nende 
lapsed vajavad sageli eritähelepanu ja –
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kaitset, sest sellel kuriteoliigil on suur 
korduva viktimiseerimise oht ja see tekitab 
tõsise trauma, kuna selle paneb toime isik, 
keda ohver peaks usaldama, ning kuna 
ohvrid ei saa toetuda traumast 
ülesaamisel oma partnerile.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tuleks tunnustada 
terrorismiohvrite mälestamise õigust, 
mille oluliseks aspektiks on 
terrorismiohvrite poliitiline tähtsus; see 
poliitiline tähtsus väljendub kõige selle 
kaitsmises, mida terrorism üritab oma 
totalitaarse kava kehtestamise nimel 
hävitada, s.o vabadusi, mida peetakse 
pühaks demokraatlikes riikides, kus 
kehtivad õigusriigi põhimõtted.

Or. es

Muudatusettepanek 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kõikidele ohvritele tuleks vajaduse 
korral tagada konkreetsetel juhtudel 
põhjendatud ümberkorraldused, st 
vajalikud ja asjakohased teisendused ja 
kohandused, mis ei ole 
ebaproportsionaalsed ega liigselt 
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koormavad, et tagada puuetega inimestele 
nende käesoleva direktiivi kohaste õiguste 
kasutamine teiste ohvritega võrdsetel 
alustel. Põhjendatud ümberkorraldused 
võivad hõlmata abi tagamist suhtlemisel, 
sealhulgas kvalifitseeritud viipekeele tõlgi 
abil, ruumidesse füüsilise juurdepääsu ja 
juhtumiga otseselt seotud teabe andmise 
tagamist, teabe andmist lihtsalt 
arusaadavas keeles ning asja arutamise 
vormi muutmist, et muuta see puudega 
ohvrile sobivaks, kuid ei tohi piirduda 
vaid eelnimetatuga.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Samuti ei käsitleta käesolevas 
direktiivis konkreetselt terrorismi ja 
maffiaorganisatsioonide – millel on 
mõnes liikmesriigis oma spetsiifiline 
struktuur – ohvrite küsimust. Nimetatud 
probleemi käsitlevad jaotised tuleks 
lülitada statistikasse, mis koostatakse 
liikmesriikidelt saadud ohvriabiteenuste 
toimimist käsitlevate andmete alusel. Kui 
nimetatud spetsiifilise probleemi ulatus on 
kindlaks tehtud ja ilmnevad uued 
vajadused, koostatakse ELi harta, milles 
keskendutakse sellist tüüpi kuritegude 
ohvrite õiguste tunnustamisele ja mis 
rajaneb viiele põhipunktile:
– kehtestada organiseeritud kuritegevuse 
ja terroristlike kuritegude ohvri ELi 
määratlus koos asjaomaseid eripärasid 
puudutava struktureeritud aruandlusega;
– tunnistada kuriteoohvriteks hukkunud 
ja vigastatud, nende perekonnaliikmed ja 
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need, keda ähvardatakse ja hirmutatakse, 
ning tunnustada nende kannatusi ning 
kaitsta neid ja nende vabadust, mis on ka 
meie vabadus;
– heastada tekitatud kahju põhjalike ja 
otsustavate meetmete abil, edendada 
mälestamist ning tagada õigluse 
võidulepääs;
– anda nende organisatsioonide ohvreid 
puudutavatele aruteludele inimnägu, 
kuna tegu on konkreetsete isikutega, kes 
kannatavad ja kelles kehastub ühiste 
väärtuste vastu sooritatud rünnak ning 
võitlus nende kuritegude toimepanijate 
vastu;
– depolitiseerida ohvreid puudutav 
arutelu. Küsimus on põhimõtetes: 
totalitaristid ja fanaatikud tapavad. 
Humanistlikele põhiväärtustele 
seljapööramine tapab. Selles on vägivalla 
allikas, aga mitte demokraatlike ideede 
vabas vahetuses.

Or. es

Muudatusettepanek 171
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse süütud ohvrid on kuriteo 
erilise olemuse tõttu eriti kaitsetud. Nad 
kannatavad kuriteo toimepanijatega 
seotud kogukonnaliikmete hirmutamise, 
vaenuliku käitumise ja 
kättemaksuähvarduste all. Neile 
kuriteoohvritele tuleks seepärast osutada 
erilist abi ja ühiskondlikku tunnustust 
ning neid tuleb kaitsta ähvardamise, viha 
ja hirmu eest. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid kaaluma terrorismi ja 
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organiseeritud kuritegevuse ohvreid 
käsitleva eriõigusakti vastuvõtmist, et 
tunnistada terrorismiohvrite avalikku 
olemust ja lisada üksikasjalikumad sätted, 
millega tagada piisav kaitse ja toetus ning 
tunnistada muude õiguste seas pikaajalist 
hädaabi, ulatuslikku heastamist, era- ja 
pereelu kaitset, väärikuse ja julgeoleku 
kaitset, õigust teada saada tõde ning 
õigust mälestada. Seoses sellega tuleb 
esmatähtsaks pidada õiguse 
jaluleseadmist kohtus mõistliku aja 
jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Soopõhine vägivald tähistab isiku 
vastu tema soo, soolise identiteedi või 
soolise eneseväljenduse tõttu toime 
pandud vägivalda. See on vägivalla vorm, 
mille all naised kannatavad meestest 
rohkem ja mis võib olla tihedalt seotud 
vägivallajuhtumitega lähisuhetes, 
seksuaalse vägivallaga (sh seksuaalne 
väärkohtlemine ja seksuaalne 
ahistamine), inimkaubandusega 
seksuaalsel eesmärgil ja seksuaalse 
orjastamisega, vägivallaga intiimsuhetes 
ja muude kahjulike tavadega, nagu 
sundabielud ja naiste suguelundite 
moonutamine, kuid ei pruugi piirduda 
nende juhtumitega. Homo- ja 
transseksuaalide vastaseid rünnakuid on 
samuti määratletud soopõhise vägivalla 
vormina. Uuringute kohaselt on üks 
viiendik kuni üks neljandik kõikidest 
naistest kogenud täiskasvanuna vähemalt 
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ühe korra füüsilist vägivalda ning rohkem 
kui üks kümnendik on kogenud jõu 
kasutamisega seksuaalset vägivalda. 
Seepärast on ülioluline kriminaliseerida 
kõik soopõhise vägivalla vormid ja 
võimaldada ohvritele erilisi ennetus- ja 
kaitsemeetmeid ning 
õiguskaitsevahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse süütutele ohvritele tuleks 
osutada erilist toetust, arvestades asjaolu, 
et üksikisiku õiguse rikkumine selles 
kontekstis on ka ühiskonna kui terviku 
õiguste rikkumine. Seepärast tuleks 
üksikisiku õigust kaitsta erilisel viisil, sest 
see puudutab kollektiivseid õigusi. Mis 
tahes ametiasutuste pakutavatele 
parandus- ja hüvitusmeetmetele, eriti 
neile, mis puudutavad hüvitisi, peaks 
olema juurdepääs üksnes terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse ohvritel ja 
nende peredel. 

Or. it

Muudatusettepanek 174
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik olla kaitsetu ja 
ohustatud korduvast ja teisesest 
viktimiseerimisest sama ründaja poolt, 
näiteks naised, kes on soopõhise vägivalla 
ohvrid. Selle, kas isik on kaitsetu 
kuriteoohver, saab tõhusalt kindlaks 
määrata ainult individuaalse hindamisega, 
mille peaks esimesel võimalusel läbi viima 
isik, kes on pädev andma soovitusi 
kaitsemeetmete kasutamise kohta.
Hindamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri vanust, sugu ja soolist 
identiteeti, etnilist ja rassilist päritolu, 
usutunnistust, seksuaalset sättumust, 
tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod,
kuriteo tagajärgi ja ohvri saadud traumat,
ning asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni. Soopõhise 
vägivalla ohvritest naised ja nende lapsed 
vajavad samuti erilist tähelepanu ja 
viivitamatut kaitset, sest eksisteerib suur 
korduva viktimiseerimise oht koos 
ulatusliku traumaga, kuna kuriteo 
sooritaja on keegi, keda ohver peaks 
saama usaldada.

Or. es

Muudatusettepanek 175
Izaskun Bilbao Barandica



AM\894864ET.doc 55/130 PE483.693v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla. 
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla. 
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nn 
organiseeritud ähvardamisele, kus 
kuritegelike organisatsioonide ja neid 
toetavate sotsiaalsete rühmade kogu 
keerukus ilmneb konkreetsete isikute ja 
nende kaudu kogu ühiskonna otsese 
koordineeritud hirmutamisena. 
Hirmutamine ja surve avaldamine on 
suunatud inimestele, keda oma tegevuse, 
ideede, hoiakute või positsiooni tõttu 
sotsiaalses ja kutsealases struktuuris 
võivad ähvardada tõsisemad ründed, sh 
tahtlik tapmine.

Or. es
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Muudatusettepanek 176
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks muu 
hulgas arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega või kas ohver on migrant, 
varjupaigataotleja või rahvusvahelise 
kaitse all, eelkõige naiste puhul, kelle 
õiguslik staatus võib oleneda kuriteo 
väidetava toimepanija staatusest.
Terroriaktide ohvritele tuleb igal juhul 
erilist tähelepanu pöörata, pidades silmas, 
et terroriaktid võivad ulatuda 
massitapmistest kuni üksikisikute vastu 
suunatud terroriaktideni.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, 
ning asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus ja vihakuriteod, ning asjaolu, 
kas ohvri näol on tegemist välismaalasega.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu ja 
erivajadustega olla. Selle, kas isik on 
kaitsetu kuriteoohver, saab tõhusalt 
kindlaks määrata ainult individuaalse 
hindamisega, mille peaks esimesel 
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pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja 
rassilist päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod,
ning asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

võimalusel läbi viima isik, kes on pädev 
andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu, soolist identiteeti ja soolist 
eneseväljendust, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid,
õiguslikku staatust, suhtlemisraskusi, 
suhet kahtlustatava või süüdistatavaga või 
sõltuvust neist, seda, kas ohvril on varem 
olnud kokkupuuteid kuritegevusega, ja 
seda, milline on kuriteo liik või olemus, 
nagu organiseeritud kuritegevus,
piinamine või julm, ebainimlik või 
alandav kohtlemine, riigiametnike poolne 
inimõiguste rikkumine ja vihakuriteod, 
ning asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik olla kaitsetu või 
erivajadustega. Selle, kas isik on kaitsetu 
kuriteoohver, saab tõhusalt kindlaks 
määrata ainult individuaalse hindamisega, 
mille peaks esimesel võimalusel läbi viima 
isik, kes on pädev andma soovitusi 
kaitsemeetmete kasutamise kohta.
Hindamisel tuleks eelkõige arvesse võtta 
kuriteoohvri vanust, sugu ja soolist 
identiteeti, etnilist ja rassilist päritolu, 
usutunnistust, seksuaalset sättumust, 
tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
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kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod,
ning asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu vihakuriteod,
organiseeritud kuritegevus või terrorism.
Terroriaktide ohvritele tuleb igal juhul 
erilist tähelepanu pöörata, pidades silmas, 
et terroriaktid võivad ulatuda 
massitapmistest kuni üksikisikute vastu 
suunatud terroriaktideni või organiseeritud 
kuritegevuse, eelkõige maffialaadse 
kuritegevuse ohvriteni.

Or. it

Muudatusettepanek 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja 
rassilist päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu ja 
erivajadustega olla. Selle, kas isik on 
kaitsetu kuriteoohver, saab tõhusalt 
kindlaks määrata ainult individuaalse 
hindamisega, mille peaks esimesel 
võimalusel läbi viima isik, kes on pädev 
andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu, soolist identiteeti ja soolist 
eneseväljendust, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
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vastu suunatud terroriaktideni. pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja 
rassilist päritolu, usutunnistust,
seksuaalset sättumust, tervislikku seisundit, 
puudeid, suhtlemisraskusi, suhet 
kahtlustatava või süüdistatavaga või 
sõltuvust neist, seda, kas ohvril on varem 
olnud kokkupuuteid kuritegevusega, ja 
seda, milline on kuriteo liik või olemus, 
nagu organiseeritud kuritegevus, terrorism 
ja vihakuriteod, ning asjaolu, kas ohvri 
näol on tegemist välismaalasega.

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel võiks
arvesse võtta kuriteoohvri vanust, sugu ja 
soolist identiteeti, seksuaalset sättumust, 
tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega.

Or. nl

Muudatusettepanek 182
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja 
rassilist päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, 
ning asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla.
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks muu 
hulgas arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu, etnilist ja rassilist päritolu, 
usutunnistust, seksuaalset sättumust, 
tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus ja terrorism, ning asjaolu, kas 
ohvri näol on tegemist välismaalasega.
Terroriaktide ohvritele tuleb igal juhul 
erilist tähelepanu pöörata, pidades silmas, 
et terroriaktid võivad ulatuda 
massitapmistest kuni üksikisikute vastu 
suunatud terroriaktideni.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Terrorismiohvrid on kuriteo erilise 
olemuse tõttu eriti kaitsetud. 
Terrorismiohvrid kannatavad 
terrorismiaktide toimepanijatega seotud 
ühiskonna rühmituste hirmutamise, 
vaenuliku käitumise ja 
kättemaksuähvarduste all ja neile tuleks 
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seepärast osutada erilist abi ja 
ühiskondlikku tunnustust ning neid tuleb 
kaitsta viha ja hirmu eest Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid viivitamata kaaluma 
terrorismiohvreid käsitleva eriõigusakti 
vastuvõtmist, et tunnistada 
terrorismiohvrite avalikku olemust ja 
lisada üksikasjalikumad sätted, millega 
tagataks piisav kaitse ja toetus ning 
tunnistatakse muude õiguste seas 
pikaajalist hädaabi, ulatuslikku 
heastamist, era- ja pereelu kaitset, 
väärikuse ja turvalisuse kaitset, õigust 
teada saada tõde ning õigust mälestada.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui on kindlaks tehtud, et
kuriteoohver kuulub kaitsetute 
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle
kriminaalmenetluse jooksul pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

(19) Kui leitakse, et kuriteoohvril on 
erivajadused, tuleks talle alates 
viktimiseerimise algusest ning enne 
kriminaal- või muud kuriteoga seotud 
kohtumenetlust, selle jooksul ja sellele 
järgnevalt pakkuda asjakohaseid 
kaitsemeetmeid. Meetmete täpne liik ja 
ulatus peaks järgima rahvusvahelise 
õiguse norme ja rahvusvahelisi kaitse-
eeskirju ning need tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

Or. es
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Muudatusettepanek 185
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui on kindlaks tehtud, et 
kuriteoohver kuulub kaitsetute 
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle 
kriminaalmenetluse jooksul pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

(19) Kui on kindlaks tehtud, et 
kuriteoohver kuulub kaitsetute 
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle 
kriminaalmenetluse jooksul pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata
professionaalse individuaalse hindamise 
tulemusel, koostöös kuriteoohvriga, 
vastavalt kohtu kaalutlusõigusele. Kui 
kuriteoohver väljendab muret ja hirmu 
seoses kriminaalmenetlusega, peaks see 
olema kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

Or. es

Muudatusettepanek 186
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui on kindlaks tehtud, et 
kuriteoohver kuulub kaitsetute 
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle 
kriminaalmenetluse jooksul pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

(19) Kui on kindlaks tehtud, et 
kuriteoohver kuulub kaitsetute 
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle 
kriminaalmenetluse jooksul ning vajaduse 
korral ka selle lõppedes pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.
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Or. it

Muudatusettepanek 187
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja 1989. aasta 
ÜRO lapse õiguste konventsioonis.

(20) Käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisel tuleb esikohale seada lapse 
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja 1989. aasta 
ÜRO lapse õiguste konventsioonis. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata lastele ja 
eelkõige saatjata lastele, sest nad vajavad 
kaitset, tuge ja erilist abi oma eriti 
kaitsetu seisundi tõttu. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et laste nõuetekohaseks 
kaitseks on olemas sobivad 
kaitsemeetmed, ning tegema kõik vajaliku 
selleks, et tagada pärast iga lapsohvri 
olukorra asjaolude individuaalset 
hindamist kõigi erimeetmete kasutamine, 
mille eesmärk on lapsi toetada ja aidata 
nende füüsilise ning psühho-sotsiaalse 
taastumise käigus. Töötajad, kes 
tõenäoliselt puutuvad kokku 
kuriteoohvritega, peaksid samuti läbima 
sobiva koolituse eri vanuserühma 
kuuluvate laste õiguste ja vajaduste 
teemal ning neile kõige paremini sobiva 
menetluse liigi küsimuses.

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva direktiivi rakendamisel 
tuleks võtta arvesse 1979. aasta ÜRO 
konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta 
(CEDAW), CEDAW komitee soovitusi ja 
otsuseid ning Euroopa Nõukogu 
konventsiooni naistevastase vägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 189
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peaksid käesoleva 
direktiivi sätete rakendamisel tegutsema 
asjakohase hoolikusega ja tagama naiste 
õiguste kaitse, et täita kohustused, mis 
tulenevad ÜRO konventsioonist naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta, ning võtta arvesse 
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla 
ja perevägivalla tõkestamise ja sellega 
võitlemise konventsioonis kehtestatud 
standardeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 190
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ohtu, et õiguserikkuja ohvrit edasi 
viktimiseerib, ja ohtu, et viktimisatsioon 
toimub kriminaalmenetluses osalemise 
tagajärjel, tuleks vähendada, 
koordineerides menetlust nii, et 
kuriteoohvreid koheldakse austusega ja et 
neil tekiks usaldussuhe avaliku võimu 
esindajatega. Kuriteoohvri kontaktid 
õiguskaitseasutustega peaksid olema nii 
sujuvad kui võimalik ja ohver ei peaks 
õiguskaitseasutustega suhtlema rohkem kui 
menetluse jaoks absoluutselt vajalik, 
näiteks tuleks ülekuulamised 
videosalvestada ja kasutada videosalvestisi 
kohtus. Õigusala töötajatel peaks olema 
võimalik kasutada mitmesuguseid eri 
meetmeid, et vältida kohtumenetluse ajal 
kuriteoohvrile tekkivat pinget, eelkõige 
pinget, mis tekib silmside tagajärjel 
õiguserikkuja, tema perekonna, temaga 
seotud isikute või üldsuse esindajatega.
Selleks julgustatakse liikmesriike vajaduse 
korral kehtestama otstarbekaid ja praktilisi 
meetmed, et kohtuhoonetes oleks võimalik 
sisse seada kuriteoohvritele eraldi 
ooteruumid. Kuriteoohvri eraelu 
puutumatuse kaitse võib olla tõhusaks 
abinõuks edasise viktimiseerimise 
vältimisel; selle saavutamiseks võib 
kasutada erinevaid meetmeid, sealhulgas 
kuriteoohvri isikut ja asukohta käsitleva 
teabe mitteavaldamist või sellise teabe 
piiratud avaldamist. Lapsohvrite puhul on 
eraelu puutumatuse kaitse, sealhulgas lapse 
nime mitteavaldamine, eriti tähtis.

(22) Ohtu, et õiguserikkuja ohvrit edasi 
viktimiseerib, ja ohtu, et viktimisatsioon 
toimub kriminaalmenetluses osalemise 
tagajärjel, tuleks vähendada, 
koordineerides menetlust nii, et ohvrite 
õigused ja vajadused oleksid keskse 
tähtsusega, kuriteoohvreid koheldakse 
austusega ja et neil tekiks usaldussuhe 
avaliku võimu esindajatega. Kuriteoohvri 
kontaktid õiguskaitseasutustega peaksid 
olema nii sujuvad kui võimalik ja ohver ei 
peaks õiguskaitseasutustega suhtlema 
rohkem kui menetluse jaoks absoluutselt 
vajalik, näiteks tuleks ülekuulamised 
videosalvestada ja kasutada videosalvestisi 
kohtus, või kasutada spetsialiseeritud 
ohvriabiteenuseid. Õigusala töötajatel 
peaks olema võimalik kasutada 
mitmesuguseid eri meetmeid, sealhulgas 
tõhusad kaitsemeetmed, mis keelavad 
süüdistataval igasuguse kontakti ohvriga,
et vältida enne kohtumenetlust, selle ajal
ja sellele järgnevalt kuriteoohvrile tekkivat 
pinget, eelkõige pinget, mis tekib silmside 
tagajärjel õiguserikkuja, tema perekonna, 
temaga seotud isikute või üldsuse 
esindajatega. Selleks julgustatakse 
liikmesriike vajaduse korral kehtestama 
otstarbekaid ja praktilisi meetmed, et 
kohtuhoonetes oleks võimalik sisse seada 
kuriteoohvritele eraldi ooteruumid.
Kuriteoohvri eraelu puutumatuse kaitse 
võib olla tõhusaks abinõuks edasise 
viktimiseerimise vältimisel; selle 
saavutamiseks võib kasutada erinevaid 
meetmeid, sealhulgas kuriteoohvri isikut ja 
asukohta käsitleva teabe mitteavaldamist 
või sellise teabe piiratud avaldamist.
Lapsohvrite puhul on eraelu puutumatuse 
kaitse, sealhulgas lapse nime 
mitteavaldamine, eriti tähtis.

Or. es
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Muudatusettepanek 191
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ohtu, et õiguserikkuja ohvrit edasi 
viktimiseerib, ja ohtu, et viktimisatsioon 
toimub kriminaalmenetluses osalemise 
tagajärjel, tuleks vähendada, 
koordineerides menetlust nii, et 
kuriteoohvreid koheldakse austusega ja et 
neil tekiks usaldussuhe avaliku võimu 
esindajatega. Kuriteoohvri kontaktid 
õiguskaitseasutustega peaksid olema nii 
sujuvad kui võimalik ja ohver ei peaks 
õiguskaitseasutustega suhtlema rohkem kui 
menetluse jaoks absoluutselt vajalik, 
näiteks tuleks ülekuulamised 
videosalvestada ja kasutada videosalvestisi 
kohtus. Õigusala töötajatel peaks olema 
võimalik kasutada mitmesuguseid eri 
meetmeid, et vältida kohtumenetluse ajal 
kuriteoohvrile tekkivat pinget, eelkõige 
pinget, mis tekib silmside tagajärjel 
õiguserikkuja, tema perekonna, temaga 
seotud isikute või üldsuse esindajatega. 
Selleks julgustatakse liikmesriike vajaduse 
korral kehtestama otstarbekaid ja praktilisi 
meetmed, et kohtuhoonetes oleks võimalik 
sisse seada kuriteoohvritele eraldi 
ooteruumid. Kuriteoohvri eraelu 
puutumatuse kaitse võib olla tõhusaks 
abinõuks edasise viktimiseerimise 
vältimisel; selle saavutamiseks võib 
kasutada erinevaid meetmeid, sealhulgas 
kuriteoohvri isikut ja asukohta käsitleva 
teabe mitteavaldamist või sellise teabe 
piiratud avaldamist. Lapsohvrite puhul on 
eraelu puutumatuse kaitse, sealhulgas lapse 
nime mitteavaldamine, eriti tähtis.

(22) Ohtu, et õiguserikkuja ohvrit edasi 
viktimiseerib, ja ohtu, et viktimisatsioon 
toimub kriminaalmenetluses osalemise 
tagajärjel, tuleks vähendada, 
koordineerides menetlust nii, et 
kuriteoohvreid koheldakse austusega ja et 
neil tekiks usaldussuhe avaliku võimu 
esindajatega. Kuriteoohvri kontaktid 
õiguskaitseasutustega peaksid olema nii 
sujuvad kui võimalik ja ohver ei peaks 
õiguskaitseasutustega suhtlema rohkem kui 
menetluse jaoks absoluutselt vajalik, 
näiteks tuleks ülekuulamised 
videosalvestada ja kasutada videosalvestisi 
kohtus. Õigusala töötajatel peaks olema 
võimalik kasutada mitmesuguseid eri 
meetmeid, et vältida kohtumenetluse ajal 
kuriteoohvrile tekkivat pinget, eelkõige 
pinget, mis tekib silmside tagajärjel 
õiguserikkuja, tema perekonna, temaga 
seotud isikute või üldsuse esindajatega. 
Selleks julgustatakse liikmesriike vajaduse 
korral kehtestama otstarbekaid ja praktilisi 
meetmed, et kohtuhoonetes oleks võimalik 
sisse seada kuriteoohvritele eraldi 
ooteruumid. Kuriteoohvri eraelu 
puutumatuse kaitse võib olla tõhusaks 
abinõuks edasise viktimiseerimise 
vältimisel; selle saavutamiseks võib 
kasutada erinevaid meetmeid, sealhulgas 
kuriteoohvri isikut ja asukohta käsitleva 
teabe mitteavaldamist või sellise teabe 
piiratud avaldamist. Lapsohvrite puhul on 
eraelu puutumatuse kaitse, sealhulgas lapse 
nime mitteavaldamine, eriti tähtis.

(Keeleline parandus, mis puudutab ainult 
hispaaniakeelset versiooni.)

Or. es
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Muudatusettepanek 192
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ohtu, et õiguserikkuja ohvrit edasi 
viktimiseerib, ja ohtu, et viktimisatsioon 
toimub kriminaalmenetluses osalemise 
tagajärjel, tuleks vähendada, 
koordineerides menetlust nii, et 
kuriteoohvreid koheldakse austusega ja et 
neil tekiks usaldussuhe avaliku võimu 
esindajatega. Kuriteoohvri kontaktid 
õiguskaitseasutustega peaksid olema nii 
sujuvad kui võimalik ja ohver ei peaks 
õiguskaitseasutustega suhtlema rohkem kui 
menetluse jaoks absoluutselt vajalik, 
näiteks tuleks ülekuulamised 
videosalvestada ja kasutada videosalvestisi 
kohtus. Õigusala töötajatel peaks olema 
võimalik kasutada mitmesuguseid eri 
meetmeid, et vältida kohtumenetluse ajal 
kuriteoohvrile tekkivat pinget, eelkõige 
pinget, mis tekib silmside tagajärjel 
õiguserikkuja, tema perekonna, temaga 
seotud isikute või üldsuse esindajatega.
Selleks julgustatakse liikmesriike vajaduse 
korral kehtestama otstarbekaid ja praktilisi 
meetmed, et kohtuhoonetes oleks võimalik 
sisse seada kuriteoohvritele eraldi 
ooteruumid. Kuriteoohvri eraelu 
puutumatuse kaitse võib olla tõhusaks 
abinõuks edasise viktimiseerimise 
vältimisel; selle saavutamiseks võib 
kasutada erinevaid meetmeid, sealhulgas 
kuriteoohvri isikut ja asukohta käsitleva 
teabe mitteavaldamist või sellise teabe 
piiratud avaldamist. Lapsohvrite puhul on 
eraelu puutumatuse kaitse, sealhulgas lapse 
nime mitteavaldamine, eriti tähtis.

(22) Ohtu, et õiguserikkuja ohvrit edasi 
viktimiseerib, ja ohtu, et viktimisatsioon 
toimub kriminaalmenetluses osalemise 
tagajärjel, tuleks vähendada, 
koordineerides menetlust nii, et 
kuriteoohvreid koheldakse austusega ja et 
neil tekiks usaldussuhe avaliku võimu 
esindajatega. Kuriteoohvri kontaktid 
õiguskaitseasutustega peaksid olema nii 
sujuvad kui võimalik ja ohver ei peaks 
õiguskaitseasutustega suhtlema rohkem kui 
menetluse jaoks absoluutselt vajalik.
Õigusala töötajatel peaks olema võimalik 
kasutada mitmesuguseid eri meetmeid, et 
vältida kohtumenetluse ajal kuriteoohvrile 
tekkivat pinget, eelkõige pinget, mis tekib 
silmside tagajärjel õiguserikkuja, tema 
perekonna, temaga seotud isikute või 
üldsuse esindajatega. Selleks julgustatakse 
liikmesriike vajaduse korral kehtestama 
otstarbekaid ja praktilisi meetmed, et 
kohtuhoonetes oleks võimalik sisse seada 
kuriteoohvritele eraldi ooteruumid.
Kuriteoohvri eraelu puutumatuse kaitse 
võib olla tõhusaks abinõuks edasise 
viktimiseerimise vältimisel; selle 
saavutamiseks võib kasutada erinevaid 
meetmeid, sealhulgas kuriteoohvri isikut ja 
asukohta käsitleva teabe mitteavaldamist.
Lapsohvrite puhul on eraelu puutumatuse 
kaitse, sealhulgas lapse nime 
mitteavaldamine, samuti tähtis.

Or. nl
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Muudatusettepanek 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid peaksid 
sõnavabaduse põhimõtet austades 
vajaduse korral ärgitama meediat ja 
ajakirjanikke vastu võtma 
eneseregulatsioonijuhised ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid, et tagada teabe 
edastamisel kuriteoohvrite, eelkõige laste, 
ja nende pereliikmete era- ja pereelu 
kaitse. Liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid selle ärahoidmiseks, et meedias 
intervjueeritakse kuriteoohvreid 
ebasobival ajal, küsitletakse lapsohvreid, 
räägitakse kuriteo võigastest 
üksikasjadest, avaldatakse teavet, mis võib 
negatiivselt mõjutada kuriteoohvri 
usaldusväärsust ja suurendada teo 
toimepanija tuntust ning süüdistada 
kuriteo toimumises ohvrit. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et kuriteoohvritele on 
kättesaadavad tõhusad 
õiguskaitsevahendid, kui nende õigust 
era- ja pereelu austamisele on rikutud.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kuriteoohvrite õiguste ja huvide 
tõhusama kaitse hõlbustamiseks peaksid 
liikmesriigid välja töötama mitut asutust 
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hõlmava üldise ja tervikliku 
lähenemisviisi. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid tagama asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad tõhusat 
koostööd kohtunike, prokuröride, 
õiguskaitseasutuste, kohalike ja 
piirkondlike asutuste, nõuetekohaselt 
kindlaks määratud valitsusväliste 
organisatsioonide ja muude asjaomaste 
organisatsioonide vahel. Termin 
„mehhanism” viitab igasugustele 
ametlikele ja mitteametlikele 
struktuuridele, nagu heakskiidetud 
protokollid, ümarlauad ja muud meetodid, 
mis võimaldavad paljudel spetsialistidel 
ühtlustatud viisil koostööd teha.

Or. it

Muudatusettepanek 195
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kui vastavalt käesolevale direktiivile 
tuleks lapsele määrata eestkostja ja/või 
esindaja, siis võib neid ülesandeid täita üks 
ja seesama isik või juriidiline isik, 
institutsioon või asutus.

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. nl

Muudatusettepanek 196
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse (24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
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raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.

raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde, mis hõlmab 
eriteenuseid, mida ohvrid tuleks kasutama 
suunata, peaks kuuluma ka erikoolitus, 
milles keskendutakse erivajadustega 
ohvritele.

Or. es

Muudatusettepanek 197
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega
isiklikult kokku puutuvad, peaksid läbima 
nii sissejuhatava kui ka jätkukoolituse 
kuriteoohvrite vajaduste 
kindlakstegemisest ja rahuldamisest –
sealhulgas viipekeele õpe–, mille tase 
peaks vastama nende võimalikele 
kokkupuudetele ohvritega. Koolituse 
juurde peaks vajadusel kuuluma ka 
erikoolitus.

Or. hu

Selgitus

Täpsustus eesmärgiga kaitsta ohvrite õigusi ja need tagada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni (puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa 
puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta) lõigetega 11 ja 37.

Muudatusettepanek 198
Licia Ronzulli
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus või 
spetsiifiline psühholoogiline koolitus.

Or. it

Muudatusettepanek 199
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii 
sissejuhatava kui ka jätkukoolituse
kuriteoohvrite vajaduste 
kindlakstegemisest ja rahuldamisest, mille 
tase peaks vastama nende võimalikele 
kokkupuudetele ohvritega. Koolituse 
juurde peaks vajadusel kuuluma ka 
erikoolitus.

(24) Ametnikel, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaks olema võimalik juurde 
pääseda ja läbida nii sissejuhatav kui ka
jätkukoolitus kuriteoohvrite
kindlakstegemisest, nende kohtlemisest, 
nende vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.
Liikmesriigid peaksid edendama neid 
koolitusnõudeid järgmiste valdkondade 
töötajate jaoks: politseiteenistus, juristid, 
tervishoid, sotsiaalteenused ja 
sotsiaaltöötajad, kohtunikud ja 
õigusasutuste töötajad, lapse õiguste 
kaitse eest vastutavad töötajad ning muud 
isikud, kes puutuvad tõenäoliselt 
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kriminaalmenetluse raames oma 
ülesannete täitmisel kuriteoohvritega 
kokku.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.
Politseinikke, prokuröre ja muid 
töötajaid, kes puutuvad kokku soopõhise 
vägivallaga, tuleks koolitada kasutama 
sootundlikul viisil asjakohaseid meetodeid 
suhtlemisel seesuguse vägivalla ohvritega. 
Selline koolitus tuleks liikmesriikides 
muuta ametlikuks ja ühtlustada ning seda 
tuleks läbi viia nõuetekohaselt kindlaks 
määratud valitsusväliste 
organisatsioonidega ja soopõhise 
vägivalla ohvrite abiteenistustega tihedalt 
konsulteerides.

Or. it

Muudatusettepanek 201
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, võivad läbida nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde võib vajadusel
kuuluda ka erikoolitus.

Or. nl

Muudatusettepanek 202
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 203
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel. Sellega seoses tuleks eriti 
rõhutada kõiki riiklikke ja liidu 
programme, mille raames toetatakse 
nimetatud tegevust, ja vähendada 
bürokraatiat, millega puutuvad kokku 
organisatsioonid, kes on valmis neid 
programme kasutama.

Or. es

Muudatusettepanek 204
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
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koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel. Puudega inimeste osas peaks 
liikmesriikides olema koolitatud 
professionaalid, kes suudavad nende 
vajadusi täita, et nad saaksid kasutada 
oma õigusi teistega võrdsetel alustel.

Or. es

Muudatusettepanek 205
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega täistööaja või 
vabatahtlikkuse alusel, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleks mainida vabatahtlike tööd, mis on ohvriabi oluline element.

Muudatusettepanek 206
Auke Zijlstra
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

(25) Liikmesriigid võivad ergutada
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja teha nendega tihedat koostööd, 
sealhulgas tunnustatud ja aktiivsete 
valitsusväliste organisatsioonidega, kes 
töötavad kuriteoohvritega, eeskätt 
poliitiliste algatuste koostamisel, teavitus-
ja teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

Or. nl

Muudatusettepanek 207
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Keskkonnakuriteod ei ole ohvriteta; 
kollektiivne või massiline 
viktimiseerimine, kalduvus kaasata 
tavatud ohvrid ning viktimiseerimise 
sageli järkjärguline ja vaikne iseloom teeb 
keskkonnakuritegude lahendamise 
keeruliseks. Keskkonnakahju ja selle 
ohvrite küsimus ei mõjuta mitte ainult 
üksikisikute huve, vaid tervete 
kogukondade või inimrühmade huve, ja 
hõlmab vajadust kaaluda tänase tegevuse 
tagajärgi tulevastele põlvkondadele 
põlvkondadevahelisest vastutusest 
lähtuvalt ning tunnustada iga praeguse ja 
tulevase põlvkonna liikme õigust elada 
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keskkonnas, mis on tema tervisele ja 
heaolule parim, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta määruses 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise Århusi konventsiooni sätete 
kohaldamise kohta ühenduse 
institutsioonide ja organite suhtes1. 
Keskkonna ja selle ökosüsteemide kui 
potentsiaalsete ebaseadusliku käitumise 
ohvrite tunnustamise kaudu käesolevas 
direktiivis saab tagada teatavad 
menetluslikud keskkonnaalased õigused, 
mis muu hulgas hõlmavad ka õiguskaitse 
kättesaadavust.

____________
1 ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Jätkuv viktimiseerimine, 
hirmutamine ja diskrimineerimine võivad 
aset leida, kui ohvreid väärkoheldakse 
nende rassilise päritolu, usu, uskumuse, 
rahvuse, vanuse, seksuaalse sättumuse, 
puude, soo või sotsiaalse tausta tõttu. Veel 
üks põhjus, miks kuritegudest ei teatata, 
on vähene usaldus 
kriminaalkohtusüsteemi vastu, kaebuste 
esitamise süsteemi mõistmisel esinevad 
probleemid ja mure ametiasutuste 
vastuvõtmatu kohtlemise pärast, kes kas ei 
usu ohvreid või ei saa neist aru (nt 
kurtuse tõttu), kuid väidavad 
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sellegipoolest, et sellised isikud on 
ametiasutuste esindajatega võrdväärsed 
kodanikud. Samuti esineb muret 
seepärast, et nad ei austa ohvreid ega 
tunnista nende ohvriseisundit. Et 
julgustada ja hõlbustada kuriteokaebuste 
esitamist ning anda kuriteoohvritele 
võimalus murda korduva viktimiseerimise 
suletud ring, on hädavajalik, et 
kuriteoohvritele oleksid kättesaadavad 
usaldusväärsed abiteenused ning et 
pädevad asutused oleksid valmis vastama
kuriteoohvri kaebusele austaval, hoolival, 
võrdsel ja professionaalsel viisil. On vaja 
piisavat koolitust ja asjakohast 
spetsialiseerumist kõigis vastavates 
ametiasutustes, samuti eeskirju, milles 
pööratakse nõuetekohast tähelepanu 
kuriteoohvri õigustele, sealhulgas 
õigusele kaitsta end hirmutamise ja 
teisese viktimiseerimise eest. Meetmed 
peaksid hõlmama seda, et kolmandad 
isikud tohiksid teatada intsidentidest, 
ohvriabiteenustele antaks menetluses 
esindusõigused ning võimaldataks 
kaebuste esitamisel selliste 
kommunikatsioonitehnoloogiate 
kasutamist nagu e-post, videosalvestised, 
mis on ametlikud/tõestatud või kuuluvad 
registreerimisele ning mis tahes muud 
elektroonilised vahendid.

Or. hu

Selgitus

Täpsustus on vajalik, et tagada eelkõige kurtide õigused, sest alati ei ole selge, kas kurdid, kes 
mõistavad üksnes viipekeelt, saavad aru ka nende riigis räägitavast keelest.

Muudatusettepanek 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Jätkuv viktimiseerimine, 
hirmutamine ja diskrimineerimine võivad
aset leida, kui ohvreid väärkoheldakse 
nende isikuomaduste tõttu, nagu rassiline 
päritolu, usk, veendumused, kodakondsus, 
vanus, seksuaalne sättumus, puue, sugu, 
sooline identiteet, sooline eneseväljendus 
või sotsiaalne taust, mis on teatamata 
jäänud kuriteojuhtumite suure osakaalu 
peapõhjuseks. Vähene usaldus 
kriminaalõigussüsteemi vastu, raskused 
kaebuse esitamise süsteemist arusaamisel, 
hirm kogeda mitteaktsepteeritavat 
kohtlemist ametiasutuste poolt, kuna 
kuriteoohvrit ei usuta või puudub austus 
ja tunnustus ohvri suhtes – need on 
samuti põhjused, miks kuritegudest ei 
teatata. Et julgustada ja hõlbustada 
kuriteost teatamist ning anda 
kuriteoohvritele võimalus murda korduva 
viktimiseerimise suletud ring, on 
hädavajalik, et kuriteoohvritele oleksid 
kättesaadavad usaldusväärsed 
abiteenused ning et liikmesriikide 
asutused oleksid valmis vastama 
kuriteoohvri kaebusele austaval, hoolival, 
võrdsel ja professionaalsel viisil. Selleks 
on vaja piisavat koolitust ja asjakohast 
spetsialiseerumist kõigis vastavates 
ametiasutustes, samuti eeskirju, milles 
pööratakse piisavalt tähelepanu 
kuriteoohvri õigustele, sealhulgas 
õigusele olla kaitstud hirmutamise ja 
teisese viktimiseerimise eest. Meetmete 
hulka võivad kuuluda ka võimalus, et 
kolmas isik teatab kuriteost ja volitab 
ohvriabiorganisatsioone osalema 
menetluses ohvri nimel, samuti võiks 
lubada kasutada kaebuste esitamisel 
kommunikatsioonitehnoloogiat, nagu e-
post või vormid veebisaidil.

Or. en
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Muudatusettepanek 210
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna ühiste miinimumnõuete 
kehtestamise eesmärki ei saa saavutada 
liikmesriikide ühepoolse tegutsemise 
kaudu ei riiklikul, piirkondlikul ega 
kohalikul tasandil, vaid selle ulatuse ja 
võimalike mõjude tõttu on seda parem 
saavutada Euroopa Liidu tasandil, võib 
EL vastu võtta meetmeid vastavalt
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(26) Kuna liikmesriigid võivad ise piisavas
ulatuses kehtestada miinimumnõuded, 
rikub ettepanek võtta vastu direktiiv
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõtet.

Or. nl

Selgitus

Madalmaades on juba vastu võetud täiesti piisavad sätted, mis käsitlevad kuriteoohvrite tuge 
ja kaitset, ja seega ei vaja see riik kavandatud direktiivi.

Muudatusettepanek 211
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesoleva direktiivi rakendamisel
töödeldavaid isikuandmeid tuleks kaitsta 
vastavalt nõukogu 27. novembri 
2008. aasta raamotsusele 2008/977/JSK 
(kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta) ja vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud Euroopa 

(27) Kui käesolevat direktiivi
rakendatakse, tuleks töödeldavaid 
isikuandmeid kaitsta vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele.
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Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta 
konventsioonis üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete automatiseeritud 
töötlemisel, mille on ratifitseerinud kõik 
liikmesriigid.

Or. nl

Muudatusettepanek 212
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses või muus kuriteoga 
seotud õigusmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides pädevate ametiasutustega ning 
ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega või muude kuriteoohvritega 
tegelevate organitega.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
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staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning isikustatult ja
professionaalselt kõigis kontaktides avaliku 
võimu esindajatega ning ohvriabiteenuseid 
ja taastava õigusemõistmise teenuseid 
osutavate asutustega.

Or. es

Muudatusettepanek 214
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt
kõigis kontaktides avaliku võimu 
esindajatega ning ohvriabiteenuseid ja 
taastava õigusemõistmise teenuseid 
osutavate asutustega.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt ja ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta soo, rassi, nahavärvi, 
rahvusliku või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste tunnuste, keele, usu või 
veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, kodakondsuse, 
rahvusvähemusse kuulumise, omandi, 
sünni, puude, vanuse, soo, soolise 
identiteedi ja väljendusviisi, seksuaalse 
sättumuse, sisserände- ja 
elukohaõigusliku staatuse, tervisliku 
seisukorra (sealhulgas HIV ja AIDS) 
alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid olenemata oma 
õiguslikust staatusest saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides pädevate ametiasutustega ning 
ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda
kriminaalmenetluse kõigis etappides, et 
kuriteoohvri staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Or. it
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Muudatusettepanek 217
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik süütud kuriteoohvrid saavad 
asjakohast kaitset ja tuge, et neil on 
võimalik osaleda kriminaalmenetluses, et 
kuriteoohvri staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega 
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Or. it

Muudatusettepanek 218
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) füüsiline isik, kes on kannatanud kahju, 
sealhulgas tervisekahjustusi, vaimseid 
kannatusi, hingelist valu või varalist kahju, 
mille on otseselt põhjustanud kuritegu;

i) füüsiline isik, kes on üksi või 
kollektiivselt kannatanud otseselt kuriteost 
põhjustatud kahju, sealhulgas füüsilise või 
vaimse tervise kahjustusi, hingelist valu 
või varalist kahju või oma põhiõiguste 
märkimisväärset kahjustamist tegevuse 
või tegevusetuse tõttu, millega rikutakse 
liikmesriikides kehtivat kriminaalõigust, 
sealhulgas võimu kuritegelikku 
kuritarvitamist käsitlevaid sätteid;

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) füüsiline isik, kes kannatab 
diskrimineerimise all oma era-, 
ühiskonna- või avalikus elus põhjustel, 
mis on seotud tema seksuaalse, keelelise 
või etnilise identiteedi või filosoofiliste, 
ideoloogiliste, poliitiliste, kultuuriliste või 
usuliste veendumustega;

Or. it

Muudatusettepanek 220
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) füüsiline isik, kelle vastu sepitsevad 
terrorirühmitused, kuritegelikud 
ühendused, maffiarühmitused või 
organiseeritud kuritegelikud ühendused 
plaane, mis võivad ohustada selle isiku 
elu, piirata tema sõnavabadust, 
liikumisvabadust või osalemist 
ühiskonna- või avalikus elus või 
põhjustada majanduslikku või 
psühholoogilist kahju;

Or. it

Muudatusettepanek 221
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt i c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) füüsiline isik, keda pärast kohtutega 
tehtud koostööd ohustavad alaliselt 
terrorirühmitused, kuritegelikud 
ühendused, maffiarühmitused või 
organiseeritud kuritegelikud ühendused, 
kes võivad toimida püsivalt; 

Or. it

Muudatusettepanek 222
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i d) füüsiline isik, kes on sunnitud elama 
sellistes materiaalsetes või 
psühholoogilistes elutingimustes, mis ei 
ole inimväärilised; 

Or. it

Muudatusettepanek 223
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sellise isiku pereliige, kelle surma on 
põhjustanud kuritegu;

ii) otseselt kuriteo tagajärjel surnud ohvri 
otsene pereliige või ülalpeetav või isik, kes 
on kannatanud kahju seetõttu, on 
sekkunud hädas oleva ohvri abistamise 
või viktimiseerimise tõkestamise 
eesmärgil;

Or. en
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Muudatusettepanek 224
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sellise isiku pereliige, kelle surma on 
põhjustanud kuritegu;

ii) sellise isiku pereliige, kelle surma või 
füüsilise või vaimse teovõimetuse on 
põhjustanud kuritegu;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sellise isiku pereliige, kelle surma on 
põhjustanud kuritegu;

ii) sellise isiku pereliige või -liikmed ja 
embrüo(d), kelle surma või puude on 
põhjustanud kuritegu;

Or. hu

Selgitus

Püsiva puude teke, mis avaldub nii objektiivselt, füüsilises tegelikkuses, kui ka vaimselt, on 
tõeline takistus, kui kasutatakse loodud keskkonda, mis ei ole muudetud ligipääsetavaks. 
Embrüo kaotust ei tohi pidada lihtsalt (tõsiseks) kehaliseks vigastuseks, sest Euroopa riikides 
võib embrüodel olla tagasiulatuva jõuga õigusvõime, mis on seotud elussünniga ning on 
tingimuslik (nt pärandi vallas), samas kui kaotatud kehaosadel seda pole. (Seadusjärgse 
pärimise tahtlik ja vägivaldne muutmine põhjustab teistsugust olukorda).

Muudatusettepanek 226
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sellise isiku pereliige, kelle surma on 
põhjustanud kuritegu;

ii) otseselt kuriteo tagajärjel surnud isiku 
pereliige, kes on kuriteo tulemusel kahju 
kannatanud;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kuriteo tagajärjel kahju kannatanud 
keskkond. Liikmesriigid tagavad, et mis 
tahes rühm, sihtasutus või ühendus, kelle 
siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olev 
põhikirjaline eesmärk on keskkonna 
kaitsmine, saaks rakendada oma 
käesoleva direktiivi 3. peatüki kohaseid 
õigusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 228
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) alaealine, kes on väidetava kuriteo 
tagajärjel füüsilist või vaimset kahju 
kannatanud ohvri järeltulija või 
ülalpeetav;

Or. en
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Muudatusettepanek 229
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) sellise isiku pereliige või -liikmed, 
kelle surma on põhjustanud kuritegu, või 
isik(ud), keda on kuriteo ajal või sellele 
järgnevalt tunnustatud sellise 
kuriteoohvri eestkostjana või esindajana, 
kes muutus osaliselt või täielikult 
töövõimetuks;

Or. hu

Selgitus

Püsiva puude teke, mis avaldub nii objektiivselt, füüsilises tegelikkuses, kui ka vaimselt, on 
tõeline takistus loodud keskkonna kasutamise tõttu, mis ei ole muudetud ligipääsetavaks. 
Embrüo kaotust ei tohi pidada lihtsalt (tõsiseks) kehaliseks vigastuseks, sest Euroopa riikides 
võib embrüodel olla tagasiulatuva jõuga õigusvõime, mis on seotud elussünniga ning on 
tingimuslik (nt pärandi vallas), samas kui kaotatud kehaosadel seda pole. (Siinkohas tuleks 
tõstatada seadusjärgse pärimise tahtliku ja vägivaldse muutmise küsimus).

Muudatusettepanek 230
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) sellise isiku pereliige, kes on kuriteo 
tõttu tõsiselt vigastatud, või ametlikult 
volitatud tugiisik, kelle ülesanne on 
abistada ohvreid, kes vajavad oma 
õigusvõime teostamiseks märkimisväärset 
abi kas enne või pärast kuritegu;

Or. lt
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Muudatusettepanek 231
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „pereliige“ – kuriteoohvri abikaasa, 
mitteabielulise kooselu partner, 
registreeritud kooselu partner, otsejoones 
üleneja või alaneja sugulane, vend, õde 
või ülalpeetav;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Osutamine mitteabielulise kooselu partnerile või registreeritud kooselu partnerile tundub 
kohatu, sest paljud liikmesriigid ei tunnista sellist institutsiooni. Käesolev säte oleks 
soovitatav välja jätta, et tagada perekonnaõiguse suhtes kehtiva liikmesriikide pädevuse 
austamine. 

Muudatusettepanek 232
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „pereliige“ – kuriteoohvri abikaasa,
mitteabielulise kooselu partner,
registreeritud kooselu partner, otsejoones 
üleneja või alaneja sugulane, vend, õde või 
ülalpeetav;

b) „pereliige” – kuriteoohvri abikaasa, isik,
kes elab koos ohvriga ja on temaga 
kindlas ja lähedases suhtes, mis on 
stabiilne ja püsiv, ning omab temaga ühist 
majapidamist, otsejoones üleneja või 
alaneja sugulane, vend, õde või ülalpeetav;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „mitteabielulise kooselu partner“ – isik, 
kes elab kuriteoohvriga stabiilselt ja 
püsivalt koos, ilma et see suhe oleks 
ametiasutuses registreeritud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 234
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „mitteabielulise kooselu partner“ – isik, 
kes elab kuriteoohvriga stabiilselt ja 
püsivalt koos, ilma et see suhe oleks 
ametiasutuses registreeritud;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Osutamine artikli 2 punktis c nimetatud mitteabielulisele kooselule tundub kohatu, sest paljud 
liikmesriigid ei tunnista sellist institutsiooni. Käesolev säte oleks soovitatav välja jätta, et 
tagada perekonnaõiguse suhtes kehtiva liikmesriikide pädevuse austamine. 

Muudatusettepanek 235
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „mitteabielulise kooselu partner“ – isik, 
kes elab kuriteoohvriga stabiilselt ja 
püsivalt koos, ilma et see suhe oleks 

c) „mitteabielulise kooselu partner“ – mis 
tahes isik ilma diskrimineerimiseta, kes 
elab kuriteoohvriga stabiilselt ja püsivalt 
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ametiasutuses registreeritud; koos, ilma et see suhe oleks ametiasutuses 
registreeritud;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „registreeritud kooselu partner“ –
partner, kellega kuriteoohver elab 
registreeritud kooselu vastavalt 
liikmesriigi õigusaktidele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „registreeritud kooselu partner“ –
partner, kellega kuriteoohver elab 
registreeritud kooselu vastavalt 
liikmesriigi õigusaktidele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Osutamine artikli 2 punktis c nimetatud mitteabielulisele kooselule tundub kohatu, sest paljud 
liikmesriigid ei tunnista sellist institutsiooni. Käesolev säte oleks soovitatav välja jätta, et 
tagada perekonnaõiguse suhtes kehtiva liikmesriikide pädevuse austamine. 
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Muudatusettepanek 238
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on kuriteoohver ja 
süüdistatav kokku viia, et saavutada nende 
vahel vabatahtlik kokkulepe 
õiguserikkumisega tekitatud kahju 
korvamise kohta;

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on lihtsustada 
vabatahtliku kokkuleppe abil asja 
kohtuvälise lahendamise protsessi, mille 
käigus süüdistatav võtab omaks vastutuse 
kuriteo toimepanemise eest ning lubab 
ohvrile reparatsiooni, kahjutasu ja
hüvitust, juhul kui ohver on sellega nõus 
ja süüdistatav vastab kehtestatud 
tingimustele;

Or. es

Muudatusettepanek 239
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on kuriteoohver ja 
süüdistatav kokku viia, et saavutada 
nende vahel vabatahtlik kokkulepe 
õiguserikkumisega tekitatud kahju 
korvamise kohta;

e) taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on hõlbustada 
õigluse taastamise protsessi, milles võtab 
vastutuse süüdistatav, osaledes 
heastamises, makstes kahjutasu ja 
hüvitist, mis võib viia kriminaalasja 
kohtuvälise kokkuleppeni, kui ohver 
sellega nõustub ja kui süüdistatav 
heastamistingimused täidab;

Or. en

Selgitus

Sõnastus tekitab probleemi: sellest võib välja lugeda, nagu ohver ja süüdistatav lahendaksid 
koos mingi ühise probleemi, kuid ei väljenda seda, et üks isik, nimelt süüdistatav, on teist 
isikut ehk ohvrit viktimiseerinud.
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Muudatusettepanek 240
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on kuriteoohver ja 
süüdistatav kokku viia, et saavutada nende 
vahel vabatahtlik kokkulepe 
õiguserikkumisega tekitatud kahju 
korvamise kohta;

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on kuriteoohver ja 
süüdistatav kokku viia, et saavutada nende 
vahel vabatahtlik kokkulepe 
õiguserikkumisega tekitatud kahju 
korvamise kohta. Õiguses on see selline 
lähenemisviis, milles keskendutakse ohvri, 
kuriteo toimepanija ja mõjutatud 
kogukonna vajadustele, selle asemel et 
täita abstraktseid õiguspõhimõtteid või 
kurjategijat karistada;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on kuriteoohver ja 
süüdistatav kokku viia, et saavutada nende 
vahel vabatahtlik kokkulepe 
õiguserikkumisega tekitatud kahju 
korvamise kohta;

e) „taastava õigusemõistmise teenused“ –
teenused, mille eesmärk on kuriteoohver ja 
süüdistatav kokku viia, et saavutada nende 
vahel vabatahtlik kokkulepe 
õiguserikkumisega tekitatud kahju 
korvamise kohta. Taastava 
õigusemõistmise teenused võivad aset 
leida ohvri ja kuriteo toimepanija otsese 
kohtumise teel või kaudse kontakti kaudu, 
kus ohver kuriteo toimepanijaga ei kohtu;

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g. „puudega inimene“ – isik, kellel on 
füüsiline, vaimne, intellektuaalne või 
meeleline vaegus, mis võib koostoimes 
erinevate takistustega tõkestada tema 
täielikku ja tõhusat osalemist 
ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 243
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „ohvriabiteenused” – teenused, mis 
pakuvad täielikku või osalist abi, 
sealhulgas ohvri saatmine või esindamine 
kohtus; teenused on sõltumatud ning 
nende peamine eesmärk on kaitsta ohvri 
õigusi ja vajadusi; ohvriabiteenused 
hõlmavad samuti spetsialiseeritud 
abiteenuseid spetsiifilise ohvrite grupi 
jaoks, nagu soopõhise vägivalla ohvrid, 
lapsed, terrorirünnakute ohvrid jne;

Or. es

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „soopõhine vägivald” – vägivald 
naise vastu, mis on suunatud tema vastu 
sellepärast, et ta on naine, või vägivald, 
mille all kannatavad 
ebaproportsionaalselt palju just naised, 
või vägivald, mis on suunatud isiku vastu 
tema soo või soolise identiteedi tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „soopõhine vägivald” – naistevastane 
vägivald, mis on vastavalt konventsioonile 
naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta üks 
diskrimineerimise vorme ja on suunatud 
naise vastu sellepärast, et ta on naine, või 
vägivald, mille all kannatavad 
ebaproportsionaalselt palju just naised, 
või vägivald, mis on suunatud isiku vastu 
tema soo või soolise identiteedi tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „soopõhine vägivald” –
kriminaalkuritegu, mis on suunatud isiku 
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vastu tema soo või soolise identiteedi tõttu 
või mille all kannatavad 
ebaproportsionaalselt palju teatud soost 
või soolise identiteediga isikud ning mille 
tagajärjeks on ohvri füüsilise või vaimse 
tervise kahjustus, hingeline valu või 
varaline kahju;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „soopõhine vägivald” – isikuvastane 
vägivald tema soo, soolise identiteedi või 
soolise eneseväljenduse tõttu;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „lähisuhtevägivald” – vägivald, mille 
on ohvri suhtes toime pannud isik, kes on 
tema praegune või eelmine abikaasa, 
partner või muu pereliige. Seda tüüpi 
vägivalla all kannatavad 
ebaproportsionaalselt palju naised.

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „lähisuhtevägivald” – vägivald, mille 
on ohvri suhtes toime pannud isik, kes on 
tema praegune või eelmine abikaasa, 
partner või muu pereliige. Seda tüüpi 
vägivalla all kannatavad 
ebaproportsionaalselt palju naised ja 
kuritegu raskendab asjaolu, et nad on 
sageli süüdistatavast majanduslikus, 
sotsiaalses või elamisõiguse mõttes 
sõltuvuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „lähisuhtevägivald” – vägivald, mille 
on ohvri suhtes toime pannud isik, kes on 
tema praegune või eelmine abikaasa, 
partner või muu pereliige, olenemata 
sellest, kas kuriteo toimepanija on 
omanud või omab ohvriga ühist 
majapidamist, ja mille tagajärjeks on 
ohvri füüsilise või vaimse tervise 
kahjustus, hingeline valu või varaline 
kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
antakse alates tema esimesest kokkupuutest 
asutusega, kelle pädevuses on vastu võtta 
kuriteokaebus, ilma tarbetu viivituseta
järgmist teavet:

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
antakse kohe alates tema esimesest 
kokkupuutest asutusega, kelle pädevuses 
on vastu võtta kuriteokaebus, järgmist 
teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 252
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile
antakse alates tema esimesest 
kokkupuutest asutusega, kelle pädevuses 
on vastu võtta kuriteokaebus, ilma tarbetu 
viivituseta järgmist teavet:

Liikmesriigid tagavad, et kõigile 
kuriteoohvritele antakse alates nende
esimesest kokkupuutest asutusega, kelle 
pädevuses on vastu võtta kuriteokaebus, 
ilma tarbetu viivituseta ja keeles, mida nad 
mõistavad, kasutades vajaduse korral 
lastele kohandatud suhtlemismeetodeid,
järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 253
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
antakse alates tema esimesest kokkupuutest 
asutusega, kelle pädevuses on vastu võtta 

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
antakse alates tema esimesest kokkupuutest 
asutusega, kelle pädevuses on vastu võtta 



AM\894864ET.doc 101/130 PE483.693v02-00

ET

kuriteokaebus, ilma tarbetu viivituseta 
järgmist teavet:

kuriteokaebus, ilma tarbetu viivituseta 
järgmist teavet ohvri taotletud kujul 
(kirjalikult, suuliselt ja/või viipekeeles):

Or. hu

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et teavet tuleb kohandada ohvri vajadustele.

Muudatusettepanek 254
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
antakse alates tema esimesest kokkupuutest 
asutusega, kelle pädevuses on vastu võtta 
kuriteokaebus, ilma tarbetu viivituseta 
järgmist teavet:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 255
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kogu vajalik teave nende õiguste 
kohta, kaasa arvatud õigus õiglasele 
kohtulikule arutamisele, õigus kaitsja 
saamisele, suulise tõlke õigus ja kahju 
hüvitamise õigus; 

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave selle kohta, milliseid abiteenuseid 
kuriteoohver saada võib;

c) teave selle kohta, milliseid abiteenuseid 
kuriteoohver saada võib ja kelle poole 
pöörduda;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave selle kohta, milliseid abiteenuseid
kuriteoohver saada võib;

c) teave selle kohta, milliseid abiteenuseid
on kuriteoohvril õigus saada;

Or. it

Muudatusettepanek 258
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teave selle kohta, kuidas jätkub menetlus 
pärast kuriteokaebuse esitamist, ja selle 
kohta, milline on kuriteoohvri roll 
menetluses;

d) teave selle kohta, kuidas jätkub menetlus 
pärast kuriteokaebuse esitamist, ja selle 
kohta, milline on kuriteoohvri roll 
menetluses, samuti täiskasvanute 
kriminaalmenetluse ja alaealiste 
kriminaalmenetluse kohta, (laps)ohvrite 
rolli, tunnistuste andmise tähtsuse, 
ajastuse ja viisi kohta, ning selle kohta, 
kuidas viiakse uurimise ja kohtuprotsessi 
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vältel läbi küsitlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teave selle kohta, mis ulatuses ja
tingimustel on kuriteoohvril õigus saada 
õigusnõustamist, tasuta õigusabi või muud 
nõustamist;

f) teave selle kohta, mis tingimustel on 
kuriteoohvril õigus saada õigusnõustamist, 
tasuta õigusabi või muud sõltumatut ja 
pädevat nõustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 260
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teave selle kohta, mis ulatuses ja 
tingimustel on kuriteoohvril õigus saada 
õigusnõustamist, tasuta õigusabi või muud 
nõustamist;

f) teave selle kohta, mis ulatuses ja 
tingimustel on kuriteoohvril õigus saada 
õigusnõustamist, tasuta õigusabi või muud 
nõustamist, sealhulgas keeleline 
nõustamine;

Or. it

Muudatusettepanek 261
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) teave selle kohta, mis ulatuses ja 
tingimustel on kuriteoohvritel õigus 
suulisele ja kirjalikule tõlkele, sealhulgas 
tõlge viipekeelde;

Or. hu

Selgitus

Tuleks lisada sätted tõlke kohta, sealhulgas riigile omast viipekeelt kasutavate inimeste jaoks 
Euroopas ühtsem juurdepääs, pidades eelkõige silmas Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 
2011. aasta resolutsiooni puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega 
inimeste strateegia 2010–2020 kohta ning selle põhjendust L ja lõiget 11.

Muudatusettepanek 262
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kui kuriteoohver elab teises 
liikmesriigis, teave tema huvide kaitseks 
kohaldatavate erisätete kohta;

(h) kui kuriteoohver elab teises 
liikmesriigis, teave tema huvide kaitseks 
kohaldatavate erisätete kohta, nt taotlus 
Euroopa lähenemiskeelu väljastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Rosario Crocetta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui kuriteoohver elab teises
liikmesriigis, teave tema huvide kaitseks 
kohaldatavate erisätete kohta;

h) kui kuriteoohver elab teises riigis, teave 
tema huvide kaitseks kohaldatavate 
erisätete kohta;
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Or. it

Muudatusettepanek 264
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) erikorraldus, mida ohver saab 
kasutada määratud üksuse poole 
pöördumiseks või talle avalduse 
esitamiseks, juhul kui ta asub riigi 
turvaasutuses või muus asutuses; 

Or. en

Muudatusettepanek 265
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teave selle kohta, kuidas esitada kaebus, 
kui tema õigusi rikutakse;

i) teave selle kohta, kuidas esitada kaebus, 
kui pädev asutus ei austa 
kriminaalmenetluses kuriteoohvri õigusi;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) kuidas ja mis tingimustel ohvritele 
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kaitsemeetmeid pakutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks esimeses lõigus nimetatud teabele 
tagavad liikmesriigid, et juhul kui ohver 
on läbi elanud suure trauma, antakse talle 
järgmist teavet:
a) millisel määral on tal õigus saada 
arstiabi;
b) millisel määral on tal õigus saada 
spetsialisti- ja asjakohast tuge;
c) kuidas ja millistel tingimustel on tal 
õigus saada abi sobiva alternatiivse 
asjakohaste julgeolekukorraldustega 
elukoha otsimisel;
d) kuidas ja mis tingimustel on tal õigus 
saada kaitsemeetmeid ja liikuda liidus, nii 
et kaitse tase on sama;

Or. en

Selgitus

Psühholoogiline tugi võib olla ohvrite jaoks tähtis, kuid sellest alati ei piisa; koduvägivalla 
ohvritel võib näiteks olla vaja kohest rahalist abi, sest nad olid süüdistatavast majanduslikus 
sõltuvuses. See võib olla väga pakiline vajadus: mõnikord ei ole ohvritel raha isegi endale ja 
lastele toidu ostmiseks; seetõttu on parem kasutada väljendit „asjakohane” tugi.

Muudatusettepanek 268
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kuriteoohvriks on laps, on oluline, et 
talle antakse kogu lõikes 1 nimetatud 
teave asjakohasel viisil. Teave peab olema 
arusaadav ja andma selgeid suuniseid 
asjakohaste menetluste kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 269
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavet antakse kas suuliselt või kirjalikult 
lihtsas ja arusaadavas keeles, võttes 
arvesse ohvri erivajadusi ja juhtumi 
asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ohvritele, kes ei 
mõista ega räägi asjaomase liikmesriigi 
keelt, antakse esimeses lõigus osutatud 
teave keeles, millest nad aru saavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 271
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse tema õigusest saada tema 
suhtes toime pandud kuriteo kohta järgmist 
teavet ja et kuriteoohvrile antakse 
nimetatud teavet, kui ta selleks soovi 
avaldab:

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse ilma põhjendamatu viivituseta
tema õigusest saada tema suhtes toime 
pandud kuriteo kohta järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 272
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse tema õigusest saada tema 
suhtes toime pandud kuriteo kohta järgmist 
teavet ja et kuriteoohvrile antakse 
nimetatud teavet, kui ta selleks soovi
avaldab:

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse viivitamata tema õigusest 
saada tema suhtes toime pandud kuriteo 
kohta järgmist teavet, välja arvatud juhul,
kui ohver on otseselt avaldanud soovi
sellist teavet mitte saada.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse tema õigusest saada tema 

1. Liikmesriigid tagavad, et iga
kuriteoohvrit teavitatakse keeles, millest ta 
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suhtes toime pandud kuriteo kohta järgmist 
teavet ja et kuriteoohvrile antakse 
nimetatud teavet, kui ta selleks soovi 
avaldab:

aru saab, tema õigusest saada tema suhtes 
toime pandud kuriteo kohta järgmist teavet 
ja et kuriteoohvrile antakse nimetatud 
teavet, kui ta selleks soovi avaldab:

Or. en

Muudatusettepanek 274
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave kuriteoohvri esitatud 
kuriteokaebuse alusel algatatud 
kriminaalmenetluse lõpetamise otsuse, 
nagu otsus uurimist mitte jätkata või see 
lõpetada, otsus kohtumenetlust mitte 
algatada või see lõpetada, või 
kohtumenetluses tehtud lõpliku 
kohtuotsuse, sealhulgas määratud karistuse 
kohta, koos otsuse põhjustega;

a) teave kuriteoohvri esitatud 
kuriteokaebuse alusel algatatud 
kriminaalmenetluse lõpetamise otsuse, 
nagu otsus uurimist mitte jätkata või see 
lõpetada, otsus kohtumenetlust mitte 
algatada või see lõpetada, või 
kohtumenetluses tehtud lõpliku 
kohtuotsuse või vandekohtu tehtud otsuse 
kohta, kui siseriikliku õiguse kohaseid 
põhjuseid ei esitata, sealhulgas määratud 
karistuse kohta, koos otsuse põhjustega;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave kuriteoohvri esitatud 
kuriteokaebuse alusel algatatud
kriminaalmenetluse lõpetamise otsuse, 
nagu otsus uurimist mitte jätkata või see 
lõpetada, otsus kohtumenetlust mitte 
algatada või see lõpetada, või 
kohtumenetluses tehtud lõpliku 

a) teave kriminaalmenetluse lõpetamise 
otsuse kohta, nagu otsus uurimist mitte 
jätkata või see lõpetada, otsus 
kohtumenetlust mitte algatada või see 
lõpetada, või kohtumenetluses tehtud 
lõpliku kohtuotsuse, sealhulgas määratud 
karistuse kohta, koos otsuse põhjustega;
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kohtuotsuse, sealhulgas määratud karistuse 
kohta, koos otsuse põhjustega;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave kuriteoohvri esitatud 
kuriteokaebuse alusel algatatud
kriminaalmenetluse käigu kohta, välja 
arvatud erandjuhtudel, kus see võib 
kriminaalmenetluse nõuetekohast jätkamist 
negatiivselt mõjutada;

b) teave kuriteoohvrile kriminaalmenetluse 
käigu kohta, välja arvatud erandjuhtudel, 
kus see võib kriminaalmenetluse 
nõuetekohast jätkamist negatiivselt 
mõjutada

Or. en

Muudatusettepanek 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teave tervishoiu-, psühholoogiliste, 
sotsiaalsete ja muude asjakohaste 
teenuste olemasolu kohta ja nendele 
teenustele juurdepääsu viisi kohta 
kohtuprotsessi ajal või siis, kui 
kohtuprotsess on lõppenud, edasi lükatud 
või tühistatud, koos õigusliku või muu 
nõustamise või esindamisega, ning 
vajaduse korral hüvituse ja kiireloomulise 
rahalise toetuse kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) teave täiskasvanute ja alaealiste 
kohtumenetluse kohta, sealhulgas 
lapsohvrite rolli kohta, tunnistuse 
andmise tähtsuse, ajastuse ja viisi kohta 
ning selle kohta, kuidas küsitlusi uurimise 
ja kohtuprotsessi ajal läbi viiakse;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) teave olemasolevate ohvri 
tugimehhanismide kohta kaebuse 
esitamise ajal ning uurimises ja 
kohtumenetluses osalemise ajal.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse
põhjendamatute viivitusteta, kui teda 



PE483.693v02-00 112/130 AM\894864ET.doc

ET

antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

puudutava kuriteo eest kinnipeetud, 
vahistatud, kohtu alla antud või karistust 
kandev isik vabastatakse või põgeneb 
kinnipidamiskohast. Ohvreid teavitatakse 
ka kõikidest meetmetest, mida nende 
kaitseks on võetud, nt lähenemiskeeld või 
ühenduse võtmise keeld. Liikmesriigid 
tagavad, et ohvrile pakutakse tõhusat tuge 
ja abi pärast selle teabe saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse
põhjendamatu viivituseta, kui teda 
puudutava kuriteo eest vahistatud, kinni 
peetud, kohtu alla antud või karistust 
kandev isik vabastatakse või on 
kinnipidamiskohast, sealhulgas 
kohtueelsest vangistusest, põgenenud.
Ohvreid teavitatakse põhjendamatu 
viivituseta ka kriminaalõigusasutuste 
poolt ohvri kaitsmiseks väljastatud 
lähenemiskeelust, nt ühenduse võtmise 
keelust. Liikmesriigid tagavad, et ohvritele 
antakse nimetatud teabe vastuvõtmisel 
tõhusat tuge ja abi. Nimetatud teave 
edastatakse kuriteoohvrile, välja arvatud 
juhul, kui pädev asutus on teadlik, et 
vabastamisest teatamine võib kuriteo 
toimepanijat tõenäoliselt kahjustada.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse, välja arvatud juhul, kui
kuriteoohver on selgesõnaliselt teada 
andnud, et ta ei soovi sellist teavet saada.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

2. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele 
kuriteoohvritele pakutakse võimalust, et 
teda teavitatakse, kui teda puudutava 
kuriteo ees kohtu alla antud või karistust 
kandev isik vabastatakse ükskõik millisest 
kinnipidamisest. Nimetatud teave 
edastatakse kõikidele kuriteoohvritele, kui
nad seda soovivad.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2



PE483.693v02-00 114/130 AM\894864ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib, kuid ta 
võib oma otsust alati muuta.

Or. it

Muudatusettepanek 285
Sonia Alfano

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse
põhjendamatute viivitusteta, kui teda 
puudutava kuriteo eest kinnipeetud, 
vahistatud, kohtu alla antud või karistust 
kandev isik vabastatakse või põgeneb 
kinnipidamiskohast. Liikmesriigid 
tagavad, et ohvrile pakutakse tõhusat tuge 
ja abi pärast selle teabe saamist.

Or. it

Muudatusettepanek 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse
põhjendamatu viivituseta, kui teda 
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antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

puudutava kuriteo ees vahistatud, kinni 
peetud, kohtu alla antud või karistust 
kandev isik vabastatakse või on 
kinnipidamiskohast põgenenud.
Liikmesriigid tagavad, et ohvritele antakse
nimetatud teabe vastuvõtmisel tõhusat 
tuge ja abi, sealhulgas õiguse kohta 
võimaluse korral edasi kaevata. 
Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, välja arvatud juhul, kui 
pädev asutus on teadlik, et vabastamisest 
teatamine võib kuriteo toimepanijat 
tõenäoliselt kahjustada.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohver, 
kes ei soovi saada lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
teavet, ei saa seda teavet.

3. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvritel 
on õigus igal ajal muuta oma otsust saada
või mitte saada lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 

Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, 
et kõigi kontaktide puhul, mis 
kuriteoohvritel ja nende pereliikmetel on 
kriminaalmenetluse või muu kuriteoga 
seotud protsessi jooksul ja pärast selle 
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pakutavast teabest, ja et ka 
kuriteoohvritest endist saadakse aru.

lõppu pädevate asutustega, saavad nad 
neist asutustest täielikult aru alates nende 
esimesest kontaktist asutustega,
sealhulgas saavad aru teabest, mida need 
asutused annavad, ja et ka kuriteoohvritest 
endist ja nende pereliikmetest saadakse 
aru.

Or. es

Muudatusettepanek 289
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru.

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru. Selles osas võetakse 
eriti arvesse arusaamisel või suhtlemisel 
tekkivaid raskusi, mis võivad tuleneda 
mingist puudest ning mille puhul seatakse 
esmatähtsaks arusaadavad meedia ja 
formaadid.

Or. es

Muudatusettepanek 290
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on pädeva asutusega
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esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru.

kriminaalmenetluse jooksul, sealhulgas 
avaliku võimu asutuste poolt pakutavast 
teabest, ja et ka kuriteoohvritest endist 
saadakse aru

Or. en

Muudatusettepanek 291
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru.

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kõik kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru.

Liikmesriigid, võttes arvesse 
kuriteoohvrite individuaalseid ja 
erivajadusi, võtavad meetmed, et tagada, et
kõik kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka kuriteoohvritest 
endist saadakse aru.

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Nathalie Griesbeck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 rakendamisel pööratakse erilist 
tähelepanu juhul, kui kuriteoohvriks on 
laps.

Or. fr

Muudatusettepanek 294
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta suuline 
tõlge kriminaalmenetluse ajal 
uurimisasutustes ja kohtutes läbiviidava 
küsitlemise või ülekuulamise, sealhulgas 
politsei ülekuulamise ajal, ning et 
kuriteoohvrile tagatakse suuline tõlge 
kohtuistungite ja vajalike vaheistungite 
ajal, milles kuriteoohver osaleb.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tasuta suuline tõlge 
kriminaalmenetluse ajal uurimisasutustes ja 
kohtutes läbiviidava küsitlemise või 
ülekuulamise, sealhulgas politsei 
ülekuulamise ajal, ning et kuriteoohvrile 
tagatakse suuline tõlge suhtlemisel 
kaitsjaga ning kohtuistungite ja vajalike 
vaheistungite ajal, milles kuriteoohver 
osaleb.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta suuline 
tõlge kriminaalmenetluse ajal 
uurimisasutustes ja kohtutes läbiviidava 
küsitlemise või ülekuulamise, sealhulgas 
politsei ülekuulamise ajal, ning et 
kuriteoohvrile tagatakse suuline tõlge 
kohtuistungite ja vajalike vaheistungite 
ajal, milles kuriteoohver osaleb.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta suuline 
tõlge kriminaalmenetluse ajal 
uurimisasutustes ja kohtutes läbiviidava 
küsitlemise või ülekuulamise, sealhulgas 
politsei ülekuulamise ajal, ning et 
kuriteoohvrile tagatakse suuline tõlge 
kohtuistungite ja vajalike vaheistungite 
ajal, milles kuriteoohver osaleb. Suulises 
tõlkes arvestatakse ohvri erivajadusi ja 
seda, mil määral ta võib vajada täiendavat 
abi suulise vestluse sisu ja tagajärgede 
täielikuks mõistmiseks. Võetakse 
meetmed, mis tagavad, et seda selgitatakse 
delikaatselt ja sõbralikult, võttes arvesse 
ohvri vanust ja küpsusastet.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta suuline 
tõlge kriminaalmenetluse ajal 
uurimisasutustes ja kohtutes läbiviidava 
küsitlemise või ülekuulamise, sealhulgas 
politsei ülekuulamise ajal, ning et 
kuriteoohvrile tagatakse suuline tõlge 
kohtuistungite ja vajalike vaheistungite 
ajal, milles kuriteoohver osaleb.

1. Liikmesriigid võivad tagada, et 
kuriteoohvrile, kes ei räägi või ei mõista 
asjaomases kriminaalmenetluses 
kasutatavat keelt, võimaldatakse tema 
soovil suuline tõlge kriminaalmenetluse 
ajal uurimisasutustes ja kohtutes 
läbiviidava küsitlemise või ülekuulamise, 
sealhulgas politsei ülekuulamise ajal, ning 
et kuriteoohvrile tagatakse suuline tõlge 
kohtuistungite ja vajalike vaheistungite 
ajal, milles kuriteoohver osaleb.

Or. nl
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Muudatusettepanek 297
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et ohvritel, kes 
soovivad kuriteost teatada ja kes ei mõista 
ega räägi pädeva asutuse keelt, 
võimaldatakse kuriteost teatada. Selleks 
tagavad liikmesriigid vähemalt, et ohvreid 
abistatakse kuriteost teatamisel keeles, 
mida nad mõistavad.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et ohvritel, kes 
soovivad kuriteo kohta kaebuse esitada ja 
kes ei mõista ega räägi pädeva asutuse 
keelt, võimaldatakse seda teha. Selleks 
tagavad liikmesriigid vähemalt, et ohvreid 
abistatakse kuriteo kohta kaebuse 
esitamisel keeles, mida nad mõistavad. 
Liikmesriigid tagavad, et ohvreid 
teavitatakse nende õigusest saada abi 
lihtsal ja kättesaadaval viisil keeles, mida 
nad mõistavad.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Jan Mulder
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et ohvrit, kes 
kuriteost teatab, teavitatakse lihtsas ja 
mõistetavas keeles ohvri õigusest saada 
teavet õiguse kohta osaleda aktiivselt 
kriminaalmenetluses.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et ohvrit, kes 
kuriteo kohta kaebuse esitab, teavitatakse 
lihtsal ja juurdepääsetaval viisil keeles, 
mida ohver mõistab, ohvri õigusest saada 
teavet oma õiguse kohta osaleda aktiivselt 
kriminaalmenetluses.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks, et kuriteoohver saaks 
kriminaalmenetluses oma õigusi teostada, 
tagavad liikmesriigid, et kõigil muudel 
juhtudel võimaldatakse kuriteoohvrile tema 
soovil tasuta suuline tõlge vastavalt tema 

2. Selleks, et kuriteoohver saaks 
kriminaalmenetluses tõhusalt oma õigusi 
teostada, tagavad liikmesriigid, et kõigil 
muudel juhtudel võimaldatakse 
kuriteoohvrile tema soovil tasuta suuline 
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vajadustele ja rollile kriminaalmenetluses. tõlge vastavalt tema vajadustele ja rollile 
kriminaalmenetluses Liikmesriigid 
tagavad, et ohvreid teavitatakse nende 
õigusest suulisele tõlkele lihtsal ja 
kättesaadaval viisil keeles, mida nad 
mõistavad.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks, et kuriteoohver saaks 
kriminaalmenetluses oma õigusi teostada, 
tagavad liikmesriigid, et kõigil muudel 
juhtudel võimaldatakse kuriteoohvrile tema 
soovil tasuta suuline tõlge vastavalt tema
vajadustele ja rollile kriminaalmenetluses.

2. Selleks, et kuriteoohver saaks 
kriminaalmenetluses oma õigusi teostada, 
tagavad liikmesriigid, et kõigil muudel 
juhtudel võimaldatakse kuriteoohvrile tema 
soovil tasuta suuline tõlge vastavalt tema
individuaalsetele ja erivajadustele ja
rollile kriminaalmenetluses, tagamaks, et 
ohver saab täielikult aru kogu edastatud 
teabest.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks, et kuriteoohver saaks 
kriminaalmenetluses oma õigusi teostada,
tagavad liikmesriigid, et kõigil muudel 
juhtudel võimaldatakse kuriteoohvrile tema 
soovil tasuta suuline tõlge vastavalt tema 
vajadustele ja rollile kriminaalmenetluses.

2. Selleks, et kuriteoohver saaks 
kriminaalmenetluses oma õigusi teostada,
võivad liikmesriigid tagada, et kõigil 
muudel juhtudel võimaldatakse 
kuriteoohvrile tema soovil suuline tõlge 
vastavalt tema vajadustele ja rollile 
kriminaalmenetluses.
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Or. nl

Muudatusettepanek 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral võidakse kasutada 
sellist kommunikatsioonitehnoloogiat nagu 
videokonverents, telefon või internet, välja 
arvatud juhul, kui tõlgi füüsiline 
kohalviibimine on vajalik selleks, et 
kuriteoohver saaks oma õigusi täielikult 
teostada või menetlusest aru saada.

3. Vajaduse korral võidakse kasutada 
sellist kommunikatsioonitehnoloogiat nagu 
videokonverents, telefon või internet, välja 
arvatud juhul, kui tõlgi füüsiline 
kohalviibimine on vajalik selleks, et 
kuriteoohver saaks oma õigusi täielikult 
teostada või menetlusest aru saada. Kui 
ohver on laps, tagatakse, et ruumid või 
ooteruumid, mis on eraldatud ohvriga 
videokonverentsi või vestluste või 
küsitluste pidamiseks, on lapsesõbralikud 
ja turvalisust sisendavad.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta järgmist 
teavet sisaldavate dokumentide kirjalik 
tõlge, ulatuses, milles sellist teavet 
kuriteoohvrile antakse:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es
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Muudatusettepanek 306
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a – sissejuhtava osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta järgmist 
teavet sisaldavate dokumentide kirjalik 
tõlge, ulatuses, milles sellist teavet 
kuriteoohvrile antakse:

4. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta järgmist 
teavet sisaldavate dokumentide kirjalik 
tõlge keeles, mida ohver mõistab, ulatuses, 
milles sellist teavet kuriteoohvrile antakse:

Or. en

Muudatusettepanek 307
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta järgmist 
teavet sisaldavate dokumentide kirjalik 
tõlge, ulatuses, milles sellist teavet 
kuriteoohvrile antakse:

4. Liikmesriigid võivad tagada, et 
kuriteoohvrile, kes ei räägi või ei mõista 
asjaomases kriminaalmenetluses 
kasutatavat keelt, võimaldatakse tema 
soovil järgmist teavet sisaldavate 
dokumentide kirjalik tõlge, ulatuses, milles 
sellist teavet kuriteoohvrile antakse:

Or. nl

Muudatusettepanek 308
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädevale asutusele esitatud
kuriteokaebus;

a) pädevale asutusele esitatud
kuriteokaebuse olulised osad;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave, mida kuriteoohver vajab oma 
õiguste teostamiseks kriminaalmenetluses
vastavalt tema vajadustele ja rollile 
nimetatud menetluses.

c) teave, mida kuriteoohver vajab oma 
õiguste teostamiseks kriminaalmenetluses.
Ohver või tema kaitsja võivad esitada 
põhjendatud taotluse muu oluliseks 
peetava teabe saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Judith Sargentini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave, mida kuriteoohver vajab oma 
õiguste teostamiseks kriminaalmenetluses 
vastavalt tema vajadustele ja rollile 
nimetatud menetluses.

c) teave, mida kuriteoohver vajab oma 
õiguste tõhusaks teostamiseks 
kriminaalmenetluses vastavalt tema 
vajadustele ja rollile nimetatud menetluses.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) suuline ja kirjalik tõlge ei pikenda 
kriminaalmenetlust ülemääraselt.

Or. de

Selgitus

Kriminaalmenetluse keskmes on kostja, kelle süü tuleb veel tõestada ja keda selleni peetakse 
süütuks. Tõlkimine võib põhjustada menetluse ülemäärast venimist, eriti siis, kui teo väidetav 
toimepanija on vahi all, seega tuleks tõlkimisel piirduda olemusliku teabega vajalikel 
juhtudel.

Muudatusettepanek 312
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad sellise menetluse 
või mehhanismi olemasolu, mille eesmärk 
on selgitada välja, kas kuriteoohver 
mõistab ja räägib kriminaalmenetluses 
kasutatavat keelt ning kas ta vajab 
kirjalikku tõlget ja tõlgi abi.

5. Liikmesriigid tagavad sellise menetluse 
või mehhanismi olemasolu, mille eesmärk 
on selgitada välja, kas kuriteoohver 
mõistab ja räägib kriminaalmenetluses 
kasutatavat keelt ning kas ta vajab 
kirjalikku tõlget ja tõlgi abi.
Liikmesriikides, kus on mitu ametlikku 
keelt, kohaldatakse seda õigust ohvri 
valitud ametliku keele suhtes, isegi kui see 
ei ole kõnealuses liikmesriigis kõige enam 
kasutatav keel.

Or. es

Muudatusettepanek 313
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5



AM\894864ET.doc 127/130 PE483.693v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad sellise menetluse 
või mehhanismi olemasolu, mille eesmärk 
on selgitada välja, kas kuriteoohver 
mõistab ja räägib kriminaalmenetluses 
kasutatavat keelt ning kas ta vajab 
kirjalikku tõlget ja tõlgi abi.

5. Liikmesriigid võivad tagada sellise 
menetluse või mehhanismi olemasolu, 
mille eesmärk on selgitada välja, kas 
kuriteoohver mõistab ja räägib 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt ning 
kas ta vajab kirjalikku tõlget ja tõlgi abi.

Or. nl

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele
vastavalt nende vajadustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele, mis 
tegutsevad sõltumatult ja ohvri huvides 
alates hetkest, mil ohver kahju kannatab, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast selle 
lõppu ning olenemata sellest, kus kuritegu 
toime pandi.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele
vastavalt nende vajadustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta,
konfidentsiaalsetele ja asjakohastele
ohvriabiteenustele, mis tegutsevad 
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sõltumatult ja ohvri huvides alates 
hetkest, mil ohver kahju kannatab, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast selle 
lõppu ning olenemata sellest, kus kuritegu 
toime pandi. Erivajadustega ohvritel peab 
parima kvaliteediga abi saamiseks olema 
juurdepääs ohvriabiteenustele, mis on 
spetsialiseerunud kuriteoliigile, mis ohvri 
suhtes toime pandi. 

Or. en

Selgitus

Sõltumatuse kriteeriumit tuleb kohaldada sõltumata sellest, kas abi- või tugiteenus on riiklik 
või erateenus.

Muudatusettepanek 316
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele 
vastavalt nende vajadustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele 
vastavalt nende vajadustele enne 
kriminaalmenetlust, selle ajal ja mõistliku 
aja jooksul pärast seda.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on nende õiguslikust 
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konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele
vastavalt nende vajadustele.

staatusest olenemata juurdepääs tasuta, 
hõlpsasti kättesaadavatele ja
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele
alates hetkest, mil ohver kahju kannatab, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast selle 
lõppu ning olenemata sellest, kus kuritegu 
toime pandi.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Claude Moraes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele 
vastavalt nende vajadustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele 
vastavalt nende vajadustele nii oma 
liikmesriigis kui ka teistes liikmesriikides, 
kui selleks esineb vajadus.

Or. en

Selgitus

See võimaldab ohvritel ja pereliikmetel saada ohvriabi piiriülestes olukordades, kui kuritegu 
on toime pandud muus liikmesriigis kui see, kus nad elavad.

Muudatusettepanek 319
Auke Zijlstra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril 
ja tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele 
vastavalt nende vajadustele.

1. Liikmesriigid võivad tagada, et 
kuriteoohvril ja tema pereliikmetel on 
juurdepääs konfidentsiaalsetele 
ohvriabiteenustele vastavalt nende 
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vajadustele.

Or. nl

Muudatusettepanek 320
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teatavat liiki kuritegude (nagu 
soopõhine vägivald või laste 
väärkohtlemine) ohvritele tuleb tagada 
juurdepääs spetsialiseeritud 
ohvriabiteenustele parima võimaliku abi 
saamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 321
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et ohvritele antakse 
tuge ja abi kohe, kui pädevatel asutustel 
on põhjendatult alust arvata, et nende 
suhtes võib olla toime pandud mõni 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvatest süütegudest.

Or. it


