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Tarkistus 103
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvana alueena, jonka kulmakivenä 
on yksityis- ja rikosoikeuden alalla 
annettujen oikeudellisten päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen unionin 
alueella.

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueena, joka perustuu ihmisoikeuksien, 
demokraattisten instituutioiden ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen 
ja jonka kulmakivenä on yksityis- ja 
rikosoikeuden alalla annettujen 
oikeudellisten päätösten vastavuoroinen 
tunnustaminen unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 104
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unioni on sitoutunut suojelemaan 
rikoksen uhreja ja vahvistamaan 
vähimmäisvaatimukset ja hyväksynyt uhrin 
asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS.
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä 
joulukuuta 2009 hyväksymässä Tukholman 
ohjelmassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan, miten uhrin 
suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja 
käytännön tukea voitaisiin parantaa.

(2) Unioni on sitoutunut suojelemaan 
rikoksen uhreja ja vahvistamaan 
vähimmäisvaatimukset ja hyväksynyt uhrin 
asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS.
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä 
joulukuuta 2009 hyväksymässä Tukholman 
ohjelmassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan, miten uhrin 
suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja 
käytännön tukea voitaisiin parantaa, ja 
sisällytetään kaikille uhreille ja erityisesti 
terrorismin uhreille annettava huolenpito, 
tuki ja tunnustus unionin 
painopistealueisiin.
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Or. es

Tarkistus 105
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unioni on sitoutunut suojelemaan 
rikoksen uhreja ja vahvistamaan 
vähimmäisvaatimukset ja hyväksynyt uhrin 
asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS.
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä 
joulukuuta 2009 hyväksymässä Tukholman 
ohjelmassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan, miten uhrin 
suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja 
käytännön tukea voitaisiin parantaa.

(2) Unioni on sitoutunut suojelemaan 
rikoksen uhreja ja vahvistamaan 
vähimmäisvaatimukset ja hyväksynyt uhrin 
asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
15 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS.
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä 
joulukuuta 2009 hyväksymässä Tukholman 
ohjelmassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan, miten uhrin 
suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja 
käytännön tukea voitaisiin parantaa ja 
miten vahvistaa vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden aluetta toimilla, joissa 
keskitytään kansalaisten tarpeisiin ja 
etuihin.

Or. en

Tarkistus 106
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämä direktiivi on osa 
lainsäädäntöpakettia, jonka tavoitteena 
on parantaa rikoksen uhrin oikeuksia 
EU:ssa. Jäsenvaltioiden olisi direktiiviä 
täytäntöön pannessaan otettava huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
13 päivänä joulukuuta 2011 antama 
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direktiivi lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta1. 
______________
1 EUVL L 335, 17.12.2011, s.1.

Or. it

Tarkistus 107
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Neuvoston 8 päivänä maaliskuuta 
2010 antamissa päätelmissä naisiin 
kohdistuvan väkivallan kitkemisestä 
Euroopan unionissa kehotetaan 
jäsenvaltioita osoittamaan asianmukaiset 
resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseen ja torjumaan naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa ja tarjoamaan 
asianmukaista apua ja suojaa uhreille.

Or. en

Tarkistus 108
Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumista koskevan EU:n politiikan 
painopistealueista ja yleispiirteistä 
5 päivänä huhtikuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa1 esitetään naisiin 



PE483.693v02-00 6/133 AM\894864FI.doc

FI

kohdistuvan väkivallan, perheväkivallan 
ja naisten sukupuolielinten silpomisen 
torjumista koskevaa strategiaa perustaksi 
tuleville rikosoikeudellisille välineille, 
joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa, mukaan luettuna naisiin 
kohdistuvan väkivallan vastainen kehys 
(toimenpiteet, ennaltaehkäisy, suojelu, 
syytteeseenpano, tuen tarjoaminen ja 
kumppanuus), jota seurataan EU:n 
toimintasuunnitelmalla.
_____________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Tarkistus 109
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät
oikeussuojakeinot.

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa toimivaltaisten
viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen tai muun 
asiaankuuluvan organisaation, joka voi 
olla yhteydessä uhriin, sekä uhrin välillä 
uhri olisi tunnustettava uhriksi ja häntä 
olisi kohdeltava kunnioittavasti, 
hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti ottaen 
huomioon uhrin henkilökohtainen tilanne,
oikeudet, välittömät tarpeet, ikä, sukupuoli, 
vammaisuus ja kypsyysaste ja kunnioittaen 
täysin uhrin ruumiillista, henkistä ja 
moraalista koskemattomuutta. Uhria olisi 
suojeltava toissijaiselta tai toistuvalta 
uhriksi joutumiselta ja pelottelulta, ja 
hänen olisi saatava toipumisensa 
helpottamiseksi tarvitsemansa tuki sekä
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tehokkaat oikeussuojakeinot.

Or. es

Tarkistus 110
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

(5) Rikos rikkoo uhrin henkilökohtaisia 
oikeuksia. Siksi kaikessa yhteydenpidossa 
viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen sekä uhrin 
välillä uhri olisi tunnustettava uhriksi ja 
häntä olisi kohdeltava henkilökohtaisesti,
kunnioittavasti, hienotunteisesti ja 
ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

Or. es

Tarkistus 111
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen (5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
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lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhria olisi
kohdeltava hänen ihmisoikeuksiaan 
kaikin tavoin asianmukaisesti 
kunnioittaen, hänet olisi tunnustettava 
uhriksi ja häntä olisi kohdeltava 
kunnioittavasti, hienotunteisesti ja 
ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät tarpeet
ilman minkäänlaista syrjintää, joka 
perustuu sellaisiin seikkoihin kuin 
biologinen sukupuoli, rotu, ihonväri, 
etninen tai sosiaalinen alkuperä, 
geneettiset ominaisuudet, kieli, uskonto 
tai vakaumus, poliittinen tai muu 
mielipide, kansallisuus, kansalliseen 
vähemmistöön kuuluminen, ikä,
sosiaalinen sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti ja sukupuolinen ilmaisu, 
sukupuolinen suuntautuneisuus, asema 
maahanmuuttajana tai oleskeluluvan 
hakijana, terveydentila (mukaan luettuina 
HIV ja aids) ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

Or. en

Tarkistus 112
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 

(5) Rikos rikkoo uhrin henkilökohtaisia 
oikeuksia, mutta kohdistuu myös koko 
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henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät
oikeussuojakeinot.

yhteiskuntaan. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa toimivaltaisten
viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen sekä uhrin 
välillä uhri olisi tunnustettava uhriksi ja 
häntä olisi kohdeltava kunnioittavasti, 
hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti ottaen 
huomioon uhrin henkilökohtainen tilanne, 
välittömät tarpeet, ikä, sukupuoli, 
vammaisuus ja kypsyysaste ja kunnioittaen 
täysin uhrin ruumiillista, henkistä ja 
moraalista koskemattomuutta. Uhria olisi 
suojeltava toissijaiselta tai toistuvalta 
uhriksi joutumiselta ja pelottelulta, ja 
hänen olisi saatava toipumisensa 
helpottamiseksi tarvitsemansa tuki sekä
tehokkaat ja oikein ajoitetut
oikeussuojakeinot.

Or. it

Tarkistus 113
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 

(5) Rikos rikkoo uhrin henkilökohtaisia 
oikeuksia, mutta kohdistuu myös 
yhteiskuntaan. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
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tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

Or. nl

Tarkistus 114
Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
oikeussuojakeinot.

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhria olisi
kohdeltava hänen ihmisoikeuksiaan 
kaikin tavoin asianmukaisesti 
kunnioittaen, hänet olisi tunnustettava 
uhriksi ja häntä olisi kohdeltava 
kunnioittavasti, hienotunteisesti ja 
ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät tarpeet
ilman minkäänlaista syrjintää, joka 
perustuu sellaisiin seikkoihin kuin ikä, 
fyysinen tai biologinen sukupuoli, rotu, 
ihonväri, etninen tai sosiaalinen 
alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, 
uskonto tai vakaumus, poliittinen tai muu 
mielipide, kansallisuus, kansalliseen 
vähemmistöön kuuluminen, omaisuus, 
syntyperä, sukupuoli-identiteetti ja
sukupuolinen ilmaisu, sukupuolinen 
suuntautuneisuus, maahanmuuttajan tai 
oleskeluluvan haltijan asema, 
terveydentila (mukaan luettuina HIV ja 
aids) ja kypsyysaste ja kunnioittaen täysin 
uhrin ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät 
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oikeussuojakeinot.

Or. en

Tarkistus 115
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Rikos kohdistuu lisäksi koko 
yhteiskuntaan ja rinnakkaiselon arvoihin, 
joille yhteiskunta on rakennettu. Tämä 
periaate on erityisen selvä silloin, kun 
eräät organisaatiot pyrkivät demokratian 
vastaisilla keinoilla muuttamaan 
rinnakkaiselon perussääntöjä tai 
väkivalloin perustamaan rinnakkaisia 
valtajärjestelmiä laillisesti vahvistettujen 
rinnalle. Tästä on kyse terroristi- ja 
mafiajärjestöjen kohdalla. Niissä 
tapauksissa esiintyy erityisiä ongelmia, 
kuten järjestäytynyttä pelottelua, joka 
asettaa kärsimään joutuneiden suojelua, 
tukea ja tunnustamista koskevia erityisiä 
vaatimuksia.

Or. es

Tarkistus 116
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentti antoi 
25 päivänä lokakuuta 2011 vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä 
Euroopan vammaisstrategiasta 2010–
2020 päätöslauselman, jossa todetaan, 
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että monet vammaiset kärsivät edelleen 
syrjinnästä, joka liittyy yhdenvertaisuuden 
puutteeseen lainsäädännössä ja 
oikeuslaitoksissa, ja kehotetaan 
jäsenvaltioita korjaamaan nämä puutteet 
myös turvaamalla vammaisille henkilöille 
todelliset oikeussuojakeinot, erityisesti 
vapaus ja mahdollisuus viestintään 
(mukaan luettuna pistekirjoitus ja 
viittomakieli sekä muut vaihtoehtoiset 
viestinnän muodot);

Or. hu

Perustelu

Selvennys, jolla pyritään turvaamaan uhrien oikeudet. Euroopan parlamentti on jo 
hyväksynyt kannan vammaisten henkilöiden oikeuksista oikeussuojakeinoihin.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, yksityis- ja
perhe-elämään, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin.

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, oikeutta 
syrjimättömään kohteluun, oikeutta
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, sukupuolten tasa-arvon 
periaatetta, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin.

Or. en
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Tarkistus 118
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, yksityis- ja 
perhe-elämään, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin.

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, yksityis- ja 
perhe-elämään, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin. Direktiivi ei rajoita 
vuonna 1951 tehdyn pakolaisten 
oikeusasemaa koskevan YK:n 
yleissopimuksen soveltamista suhteessa 
palauttamiskieltoon ja uhrien 
perusoikeuksiin hakea ja saada 
turvapaikka tarvittaessa. 

Or. en

Tarkistus 119
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, yksityis- ja
perhe-elämään, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, vapauteen 
ja turvallisuuteen, oikeutta yksityis- ja
perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta 
syrjimättömään kohteluun ja
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oikeudenkäyntiin. omistusoikeutta, lasten, ikääntyneiden ja 
vammaisten oikeuksia sekä oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Or. it

Tarkistus 120
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäissäännöistä. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tässä direktiivissä säädettyjä 
oikeuksia suojelun tason parantamiseksi.

(8) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäissäännöistä. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tässä direktiivissä säädettyjä 
oikeuksia suojelun tason parantamiseksi.
Tässä direktiivissä säädetyt uhrin 
oikeudet eivät rajoita tekoon syyllistyneen 
oikeuksien soveltamista. Direktiivin olisi 
myös katettava tilanteet, joissa henkilö on 
tuomittu rikokseen syyllistymisestä. 
Direktiiviä olisi sovellettava unionissa 
tehtyihin rikoksiin ja unionissa 
toteutettaviin 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 121
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän direktiivin perusajatuksena 
on, että asianmukaisen huomion 
antaminen uhrille edellyttää julkisten 
palvelujen osallistumista hallinnon 
kaikilla tasoilla: unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, alueellisella ja 
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paikallisella tasolla. Siksi direktiivissä 
kehotetaan käyttämään julkisessa 
hallinnossa saatua kokemusta ja 
toimielinten välistä koordinointia ja 
kaikkia hallinnon tasoja osallistumaan 
tukiohjelmien laatimiseen ja 
toteuttamiseen sekä selvittämään 
taloudellisia vaikutuksia. Näillä 
suosituksilla pyritään kolmeen 
tavoitteeseen: parantamaan näiden 
ohjelmien näkyvyyttä ja helpottamaan 
yleisön mahdollisuutta osallistua niihin, 
rajoittamaan tai poistamaan byrokratiaa, 
jota uhrit kohtaavat halutessaan 
osallistua monilla tasoilla tarjolla oleviin 
ohjelmiin ja varmistamaan tuen 
jatkuvuus. Tämän saavuttamiseksi olisi 
kehitettävä keskitetyn palvelupisteen 
periaatetta ja toteutettava toimia, joilla 
luodaan yhtenäinen eurooppalainen 
yrityskuva kyseisen palvelun 
tunnistamiseksi. Näiden palvelupisteiden 
hallinto olisi sijoitettava kansalaisia 
lähimpänä olevalle hallinnon tasolle tai 
tasolle, jolle se jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan parhaiten sopii. 
Olisi lisäksi edistettävä tieto- ja 
viestintätekniikan tehokasta käyttöä niin, 
että nämä ohjelmat saavat keskeisen 
aseman sähköisen hallinnon 
järjestelmissä.

Or. es

Tarkistus 122
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Direktiiviä olisi tulkittava ja 
sovellettava tavalla, joka on yhteensopiva 
muiden henkilöiden oikeuksien kanssa, 
mukaan luettuina henkilöt, joita epäillään 
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tai syytetään rikoksesta. Rikoksen uhrien 
suojelun korkean tason ei pitäisi 
vaarantaa puolustautumisoikeutta, joka 
on kirjattu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 48 artiklaan. Tässä 
direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
uhrien suojelemiseksi olisi tulkittava 
tiukasti ja noudattaen oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin periaatetta, josta 
määrätään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja jota tulkitaan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä.

Or. en

Tarkistus 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta. Tätä tukea 
ja apua koskevien toimenpiteiden olisi 
tarvittaessa oltava sukupuoleen 
perustuvia ja niiden olisi oltava 
vammaisten uhrien käytettävissä.
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Or. en

Tarkistus 124
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki on
ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta. Kaikkien 
tällaista tukea ja apua koskevien toimien 
olisi oltava sukupuolikohtaisia ja niissä 
olisi otettava huomioon uhrin ikä. 

Or. it

Tarkistus 125
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä tai 
syyllinen tunnistettu, pidätetty, pantu 
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tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

syytteeseen tai tuomittu, ja katsomatta 
siihen, mikä on rikoksentekijän tai 
syyllisen ja uhrin välinen perhesuhde.
Myös uhrin perheenjäsenet kärsivät 
rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos uhri on 
menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta. Jos uhri on 
lapsi, huoltajalla olisi oltava oikeus 
käyttää tässä direktiivissä säädettyjä 
oikeuksia lapsen puolesta.

Or. en

Tarkistus 126
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta. Tätä tukea 
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koskevan päätöksen kannalta. ja apua koskevien toimenpiteiden olisi 
tarvittaessa oltava sukupuoleen 
perustuvia ja niiden olisi oltava 
vammaisten uhrien käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 127
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Perheväkivallan todistajiksi joutuneet 
lapset voivat myös osoittaa samanlaisia 
psykologisia reaktioita kuin lapset, joihin 
on kohdistunut tosiasiallista 
hyväksikäyttöä. Sen vuoksi myös tällaisten 
välillisten uhrien olisi voitava nauttia
tämän direktiivin mukaista suojelua, tukea 
ja oikeutta korvauksiin. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

Or. en

Tarkistus 128
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua riippumatta 
siitä, ilmoittaako hän rikoksesta. Tämä 
tuki voi olla ratkaisevaa sekä uhrin 
toipumisen että rikosilmoituksen 
myöhempää tekemistä koskevan päätöksen 
kannalta.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vain selventämiseen eikä komission ehdotuksen muuttamiseen. 
Tarkistuksessa selvennetään, että uhri tarvitsee tukea ja apua ennen rikosilmoituksen 
tekemistä, mutta avun tarve on olemassa vaikka uhri päättäisi olla tekemättä ilmoitusta.

Tarkistus 129
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
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kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin ja 
kaikkiin asiaankuuluviin korjaaviin ja 
korvaaviin toimiin. Sen vuoksi myös 
tällaisten välillisten uhrien olisi saatava 
tämän direktiivin mukaista suojelua. Uhri 
tarvitsee asianmukaista tukea ja apua jo 
ennen rikosilmoituksen tekemistä. Tämä 
tuki voi olla ratkaisevaa sekä uhrin 
toipumisen että rikosilmoituksen 
myöhempää tekemistä koskevan päätöksen 
kannalta. Tätä tukea ja apua koskevien 
mahdollisten toimenpiteiden olisi 
tarvittaessa oltava sukupuolikohtaisia.

Or. it

Tarkistus 130
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin.
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta.

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin, 
samoin kuin eloon jääneet uhrit, jotka 
ovat vammautuneet niin vakavasti, että 
saattavat tarvita huomattavaa tukea, sekä 
perheenjäsenet ja muut tukihenkilöt. Sen 
vuoksi myös tällaisten välillisten uhrien 
olisi saatava tämän direktiivin mukaista 
suojelua. Uhri tarvitsee asianmukaista 
tukea ja apua jo ennen rikosilmoituksen 
tekemistä. Tämä tuki voi olla ratkaisevaa 
sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
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koskevan päätöksen kannalta.

Or. lt

Tarkistus 131
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Huono kohtelu, joka ei ole aiheudu 
rikoksesta suoraan vaan instituutioiden ja 
yksilöiden reaktioista ja toimettomuudesta 
uhria kohtaan ja jota kutsutaan myös 
toissijaiseksi uhriksi joutumiseksi, olisi 
vältettävä tarjoamalla uhreille palveluja, 
jotka ovat palvelujen käyttäjien kannalta 
asianmukaisia. Tällaisissa palveluissa 
olisi tunnistettava sukupuolidynamiikka 
sekä erityisten väkivallan muotojen 
vaikutukset ja seuraukset samalla kun 
toimitaan sukupuolten tasavertaisuuden 
ja ihmisoikeuksien luomassa kehyksessä.

Or. it

Tarkistus 132
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) "Perheenjäsenen" käsite 
määritellään jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä eikä siitä pitäisi säätää 
tässä direktiivissä.

Or. en
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Tarkistus 133
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tietoja annettaessa ne olisi esitettävä 
riittävän yksityiskohtaisina sen 
varmistamiseksi, että uhreja kohdellaan
kunnioittavasti ja että he voivat tehdä 
tietoon perustuvia päätöksiä 
osallistumisestaan 
oikeudenkäyntimenettelyihin ja 
oikeuksiensa hyödyntämisestä. Tältä osin 
on erityisen tärkeää antaa uhrille tietoja 
mahdollisen oikeudenkäynnin tilanteesta ja 
edistymisestä. Tämä koskee yhtä lailla 
tietoja, joiden perusteella uhri voi päättää, 
vaatiiko hän syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

(10) Tietoja annettaessa ne olisi esitettävä 
riittävän yksityiskohtaisina sen 
varmistamiseksi, että uhreja kohdellaan 
kunnioittavasti ja että he voivat tehdä 
tietoon perustuvia päätöksiä 
osallistumisestaan 
oikeudenkäyntimenettelyihin ja 
oikeuksiensa hyödyntämisestä. Tältä osin 
on erityisen tärkeää antaa uhrille
tarkoituksenmukaisia ja ymmärrettäviä
tietoja mahdollisen oikeudenkäynnin 
tilanteesta ja edistymisestä. Tämä koskee 
yhtä lailla tietoja, joiden perusteella uhri 
voi päättää, vaatiiko hän 
syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

Or. hu

Perustelu

Selvennys, jolla pyritään turvaamaan uhrien oikeudet.

Tarkistus 134
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Olisi 
myös varmistettava, että uhri tulee 
ymmärretyksi oikeudenkäyntimenettelyjen 

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Tätä 
tiedotusta ja neuvontaa olisi tarjottava 
yksinkertaisella ja ymmärrettävällä 
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aikana. Tätä varten olisi otettava 
huomioon, kuinka hyvin uhri osaa kieltä, 
jolla tieto annetaan, sekä uhrin ikä, 
kypsyysaste, älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet, lukutaito sekä mahdollinen 
psyykkinen tai fyysinen haitta, joka liittyy 
esimerkiksi näköön tai kuuloon. Myös 
uhrin mahdollisesti rajoittunut kyky 
välittää tietoa on otettava huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

kielellä. Olisi myös varmistettava, että uhri 
tulee ymmärretyksi 
oikeudenkäyntimenettelyjen aikana. Tätä 
varten olisi otettava huomioon, kuinka 
hyvin uhri osaa kieltä, jolla tieto annetaan, 
sekä uhrin ikä, kypsyysaste, älylliset ja 
emotionaaliset valmiudet, lukutaito sekä 
mahdollinen psyykkinen tai fyysinen 
haitta, joka liittyy esimerkiksi näköön tai 
kuuloon. Myös uhrin mahdollisesti 
rajoittunut kyky välittää tietoa on otettava 
huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Uhrille olisi annettava mahdollisuus 
ilmoittaa rikoksesta ymmärtämällään 
kielellä.

Or. en

Tarkistus 135
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Olisi 
myös varmistettava, että uhri tulee 
ymmärretyksi oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana. Tätä varten olisi otettava 
huomioon, kuinka hyvin uhri osaa kieltä, 
jolla tieto annetaan, sekä uhrin ikä, 
kypsyysaste, älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet, lukutaito sekä mahdollinen 
psyykkinen tai fyysinen haitta, joka liittyy 
esimerkiksi näköön tai kuuloon. Myös 
uhrin mahdollisesti rajoittunut kyky 
välittää tietoa on otettava huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Olisi 
myös varmistettava, että uhri tulee 
ymmärretyksi oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana. Tässä yhteydessä olisi otettava 
huomioon seuraavaa: kuinka hyvin uhri 
osaa kieltä, jolla tieto annetaan, sekä uhrin 
ikä, kypsyysaste, älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet, lukutaito sekä mahdollinen 
psyykkinen, fyysinen tai aisteihin liittyvä
haitta, joka liittyy esimerkiksi näköön tai 
kuuloon. Myös uhrin mahdollisesti 
rajoittunut kyky välittää tietoa on otettava 
huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
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Or. hu

Perustelu

Kategorioita on selvennettävä.

Tarkistus 136
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Olisi 
myös varmistettava, että uhri tulee 
ymmärretyksi oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana. Tätä varten olisi otettava
huomioon, kuinka hyvin uhri osaa kieltä, 
jolla tieto annetaan, sekä uhrin ikä, 
kypsyysaste, älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet, lukutaito sekä mahdollinen 
psyykkinen tai fyysinen haitta, joka liittyy 
esimerkiksi näköön tai kuuloon. Myös 
uhrin mahdollisesti rajoittunut kyky 
välittää tietoa on otettava huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Olisi 
myös varmistettava, että uhri tulee 
ymmärretyksi oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana. Tätä varten voidaan ottaa
huomioon, kuinka hyvin uhri osaa kieltä, 
jolla tieto annetaan, sekä uhrin ikä, 
kypsyysaste, älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet, lukutaito sekä mahdollinen 
psyykkinen tai fyysinen haitta, joka liittyy 
esimerkiksi näköön tai kuuloon. Myös 
uhrin mahdollisesti rajoittunut kyky 
välittää tietoa voidaan ottaa huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

Or. nl

Tarkistus 137
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
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toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät.
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus.
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan.
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät.
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus. Tällä 
tarkoitetaan sekä tulkkausta kielellisistä 
syistä että tulkkausta viestintäongelmien 
takia, jotka johtuvat uhrin mahdollisesta 
vammaisuudesta. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan.
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

Or. es

Tarkistus 138
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät.
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus.
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan.

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät.
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus uhrin 
valitsemalla kielellä.
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
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Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

mahdollisten erityisoikeuksien mukaan.
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

Or. es

Tarkistus 139
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus, mukaan 
luettuna viittomakielen tulkkaus
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 140
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät.
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus.
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan.
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät.
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus.
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan.
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa siinä 
määrin kuin on tarpeen, jotta uhri voi 
käyttää oikeuksiaan. Tässä direktiivissä 
tarkoitettu tulkkaus, myös tulkkaus 
viittomakielellä, ja kääntäminen on 
tarjottava yhdellä uhrin puhumista ja 
ymmärtämistä kielistä (ja hänen 
valitsemassaan muodossa), jotta hän voi 
käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti.

Or. hu

Perustelu

Heikkokuuloiset ovat viestinnässä erityisen haavoittuvia. Ratkaisuja on ja ne ovat yhä 
useammin saatavina ja tehokkaita, mikä mahdollistaa tiedon välittämisen ja viestinnän 
heikkokuuloisille ja turvaa esteettömän mahdollisuuden käyttää oikeussuojakeinoja, jotka 
tällä hetkellä ovat rajoitetusti saatavina.

Tarkistus 141
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. nl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 142
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kansallisuudesta 
riippumatta kunnioittavasti ja että hän voi 
hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
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saatavilla maksuton tulkkaus. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 143
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden uhrit, tarvitsevat
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

Or. es
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Tarkistus 144
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Lapset ja jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli- tai rotuennakkoluuloihin tai
muihin ennakkoluuloihin perustuvien 
viharikosten uhrit taikka joukkouhrit, 
voivat tarvita asiantuntijan tukipalveluja 
heihin kohdistuneen rikoksen 
erityispiirteiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 145
Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
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riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan,
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Lapset ja jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan
sekä sukupuoli- ja rotuennakkoluuloihin 
perustuvien rikosten uhrit sekä henkilöt, 
jotka joutuvat viranomaisten kidutuksen, 
julman, epäinhimillisen ja alentavan 
kohtelun tai ihmisoikeusrikosten uhriksi 
tai muihin ennakkoluuloihin perustuvien 
viharikosten uhrit taikka joukkouhrit, 
voivat tarvita asiantuntijan tukipalveluja
heihin kohdistuneen rikoksen 
erityispiirteiden vuoksi. Jäsenvaltioiden 
olisi tarjottava uhrien suojeluun, apuun 
ja tukeen tarvittavat resurssit.

Or. en

Tarkistus 146
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli- tai rotuennakkoluuloihin tai
muihin ennakkoluuloihin perustuvien 
viharikosten tai syrjintään perustuvien 
rikosten uhrit tai terrorismin uhrit taikka 
kidutuksen tai muun julman,
epäinhimillisen ja alentavan kohtelun tai 
rangaistuksen uhrit, voivat tarvita 
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asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 147
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai sellaisten valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, jotka on 
rekisteröity ja joita valvotaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

Or. it

Tarkistus 148
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

(13) Uhrille olisi tarjottava joko
soveltuvalla tavalla tunnistettujen
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja
tarkoituksenmukaisesta alueellisesta 
kattavuudesta huolehtien, jotta uhrilla on 
mahdollisuus hyödyntää tukipalveluja.
Jotkin uhriryhmät, kuten seksuaalisen 
väkivallan, sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin tai järjestäytyneen 
rikollisuuden uhrit voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi annettava 
tarvittavat resurssit uhrien tukemiseen, 
auttamiseen ja suojeluun ja 
tavanomaisen, järjestäytyneen tai 
terrorismiin liittyvän rikollisuuden 
yhteydessä takavarikoidut varat olisi 
osoitettava ensisijaisesti tähän 
tarkoitukseen.

Or. it

Tarkistus 149
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
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ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli- tai rotuennakkoluuloihin tai
muihin ennakkoluuloihin perustuvien
vihapuheen ja viharikosten taikka 
terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 150
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan,
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien
viharikosten taikka terrorismin uhrit, voivat 
tarvita asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

(13) Uhrille olisi tarjottava tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
rotu- tai viharikosten taikka terrorismin 
uhrit, voivat tarvita asiantuntijan 
tukipalveluja heihin kohdistuneen rikoksen 
erityispiirteiden vuoksi.

Or. en
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Tarkistus 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sukupuoleen perustuvan 
väkivallan naisuhrien erityistarpeiden 
huomioon ottamiseksi tarvitaan erityisiä 
tukirakenteita. Näiden rakenteiden olisi 
perustuttava naisten turvakodeista 
saatuihin kokemuksiin ja 
asiantuntemukseen, ja niiden olisi 
vahvistettava valmiuksiaan, jotta niiden 
uhreja tukevia toimintoja voidaan 
edelleen kehittää.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaikka rikosilmoituksen tekeminen 
poliisille tai muille toimivaltaisille 
viranomaisille ei saisi olla tuen saannin 
ehtona, näillä viranomaisilla on usein 
parhaat edellytykset kertoa uhreille 
tukimahdollisuuksista. Siksi jäsenvaltioita 
kannustetaan luomaan olosuhteet, joissa 
uhrit voidaan saattaa tukipalvelujen piiriin 
ja samalla huolehditaan muun muassa 
tietosuojavaatimusten noudattamisesta.

(14) Vaikka rikosilmoituksen tekeminen 
poliisille tai muille toimivaltaisille 
viranomaisille ei saisi olla tuen saannin 
ehtona, näillä viranomaisilla on usein 
parhaat edellytykset kertoa uhreille 
tukimahdollisuuksista. Siksi jäsenvaltioita 
kannustetaan luomaan olosuhteet, joissa 
uhrit voidaan saattaa tukipalvelujen piiriin 
ja samalla huolehditaan muun muassa 
tietosuojavaatimusten noudattamisesta.
Tietyn tyyppisten rikosten kuten 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
tapauksessa uhri olisi ohjattava suoraan 
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uhreja tukevien erikoistuneiden 
palvelujen piiriin, jotta vältetään 
uudelleenohjauksen aiheuttamalta 
stressiltä.

Or. en

Tarkistus 153
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Fyysisestä tai psyykkisestä 
vammasta rikoksen seurauksena kärsivien 
henkilöiden olisi saatava 
erityistilanteeseensa soveltuvaa 
lääketieteellistä hoitoa.

Or. es

Tarkistus 154
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tapauksissa, joissa uhrin 
suojelemiseen johtava rikos tehdään 
tavoitellen taloudellista hyötyä, 
jäsenvaltioita kehotetaan harkitsemaan 
taloudellisten rangaistusten määräämistä 
rikoksentekijöille.

Or. it

Tarkistus 155
Iratxe García Pérez
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 
edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen 
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista.

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 
edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen 
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin rikoksen laji, luonne ja 
vakavuus, siitä seuraavan vamman aste,
vallan epätasapaino ja uhrin ikä, 
kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, jotka 
voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä tietoon 
perustuva valinta tai voisivat vaarantaa 
uhrin kannalta myönteisen lopputuloksen, 
olisi otettava huomioon siirrettäessä asia 
korjaavan oikeuden prosessiin ja prosessin 
toteutuksessa. Vaikka käsittelyn olisi 
yleensä oltava luottamuksellista, elleivät 
osapuolet toisin sovi, olisi katsottava, että 
yleinen etu vaatii esimerkiksi prosessin 
kuluessa esitettyjen uhkausten tai minkä 
tahansa väkivaltaisen teon julkistamista.

Or. es

Tarkistus 156
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 
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edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen 
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista.

edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen 
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista. Joka tapauksessa 
kaikki tällaiset toimet edellyttävät 
asianomaisen uhrin nimenomaista lupaa.

Or. es

Tarkistus 157
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 
edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen 
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä. Uudelleen uhriksi 
joutumisen välttämiseksi nämä palvelut on 
toteutettava pätevällä tavalla ja niiden
olisi ensisijaisesti kohdistuttava uhrin 
etuun ja tarpeisiin, uhrille aiheutuneen 
vahingon korjaamiseen ja uuden vahingon 
estämiseen. Sellaiset tekijät kuin vallan 
epätasapaino ja uhrin ikä, kypsyysaste tai 
älyllinen kapasiteetti, jotka voisivat 
rajoittaa uhrin kykyä tehdä tietoon 
perustuva valinta tai voisivat vaarantaa 
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vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista.

uhrin kannalta myönteisen lopputuloksen, 
olisi otettava huomioon siirrettäessä asia 
korjaavan oikeuden prosessiin ja prosessin 
toteutuksessa. Vaikka käsittelyn olisi 
yleensä oltava luottamuksellista, elleivät 
osapuolet toisin sovi, voidaan katsoa, että 
yleinen etu vaatii esimerkiksi prosessin 
kuluessa esitettyjen uhkausten 
julkistamista.

Or. en

Tarkistus 158
Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 
edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista.

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä. Toissijaisesti
uhriksi joutumisen välttämiseksi nämä 
palvelut on toteutettava pätevällä tavalla 
ja niiden olisi ensisijaisesti kohdistuttava 
uhrin etuun ja tarpeisiin, uhrille 
aiheutuneen vahingon korjaamiseen ja 
uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista. Korjaavan 
oikeuden palvelujen mahdollisten 
hyötyjen valossa uhrilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää tällaisia palveluja 
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mahdollisimman laajasti.

Or. en

Tarkistus 159
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä, mutta ne 
edellyttävät turvatoimenpiteitä uudelleen
uhriksi joutumisen välttämiseksi. Siksi 
näiden palvelujen olisi ensisijaisesti 
kohdistuttava uhrin etuun ja tarpeisiin, 
uhrille aiheutuneen vahingon korjaamiseen 
ja uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista.

(16) Korjaavan oikeuden palvelut, kuten 
uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu, 
läheisneuvonpito tai puhepiirit, voivat olla 
uhrille hyvin hyödyllisiä. Toissijaisesti
uhriksi joutumisen välttämiseksi nämä 
palvelut on toteutettava pätevällä tavalla 
ja niiden olisi ensisijaisesti kohdistuttava 
uhrin etuun ja tarpeisiin, uhrille 
aiheutuneen vahingon korjaamiseen ja 
uuden vahingon estämiseen. Sellaiset 
tekijät kuin vallan epätasapaino ja uhrin 
ikä, kypsyysaste tai älyllinen kapasiteetti, 
jotka voisivat rajoittaa uhrin kykyä tehdä 
tietoon perustuva valinta tai voisivat 
vaarantaa uhrin kannalta myönteisen 
lopputuloksen, olisi otettava huomioon 
siirrettäessä asia korjaavan oikeuden 
prosessiin ja prosessin toteutuksessa.
Vaikka käsittelyn olisi yleensä oltava 
luottamuksellista, elleivät osapuolet toisin 
sovi, voidaan katsoa, että yleinen etu vaatii 
esimerkiksi prosessin kuluessa esitettyjen 
uhkausten julkistamista. Korjaavan 
oikeuden palvelujen mahdollisten 
hyötyjen valossa uhrilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää tällaisia palveluja 
mahdollisimman laajasti.

Or. en

Tarkistus 160
Sonia Alfano
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta uhreja ja heidän oikeuksiaan 
voidaan suojella täysimääräisesti, 
rikoksesta vastuullisiksi tunnistetuilla 
henkilöillä olisi oltava mahdollisuus 
käyttää prosessioikeuden tai aineellisen 
oikeuden mahdollisesti tarjoamia etuja 
(syytteestä sopiminen, lieventävät 
asianhaarat, vankilaedut, jne.) vain jos 
kaikki edellytykset täyttyvät ja jos he ovat 
täysin hyvittäneet uhrille ja tämän 
perheenjäsenille aiheutuneen vahingon. 

Or. it

Tarkistus 161
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja helppo kohde 
rikoksentekijöiden tai heidän 
kumppaniensa harjoittamalle pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan uhrit 
ja esimerkiksi järjestäytyneen 
rikollisuuden, terrorismin, 
mafiajärjestöjen ja huumeiden 
salakuljettajien uhrit sekä ihmiskaupan 
uhrit ovat useimmiten alttiita uudelleen 
uhriksi joutumiselle, ja he tarvitsevat 
erityisiä suojelutoimenpiteitä. Näiden 
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Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

suojelutoimenpiteiden saatavuutta olisi 
rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Or. es

Tarkistus 162
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle. 
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella. 
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä. 
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta. 
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle. 
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella. 
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit, maahanmuuttajat ja 
pakolaiset ja erityisesti maahanmuuttaja-
ja pakolaisnaiset, joiden oikeudellinen 
asema voi riippua rikoksentekijän 
asemasta, turvapaikanhakijat, ilman 
huoltajaa liikkuvat lapset, valtiottomat 
henkilöt, lesbo-, homo-, bi- ja 
transihmiset (LGTB) ja uhrit, joita 
tarvitaan todistamaan, ovat useimmiten 
alttiita uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä. 
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lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta. 
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 163
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan sekä elinkaupan uhrit ovat 
useimmiten alttiita uudelleen uhriksi 
joutumiselle, ja he tarvitsevat erityisiä 
suojelutoimenpiteitä. Näiden 
suojelutoimenpiteiden saatavuutta olisi 
rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan, elinkauppaan ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön, lasten ja 
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osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

henkisesti jälkeenjääneiden henkilöiden
seksuaaliseen riistoon tai näihin 
molempiin ryhmiin liittyvään 
pornografiaan liittyviä asioita siltä osin 
kuin niihin sovelletaan jo hyväksytyissä tai 
neuvoteltavina olevissa erillissäädöksissä 
olevia yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Or. hu

Perustelu

Vammaisille henkilöille, joiden ymmärrys on samalla tasolla kuin lapsilla (tai joilla ei ole 
ymmärrystä) olisi tarjottava sama suoja kuin lapsille. He ovat siis vammaisia, ja usein myös 
köyhiä, ja eräs ryhmistä, joka joutuu laittoman elinkaupan uhriksi.

Tarkistus 164
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, turvapaikanhakijat,
seksuaalisen väkivallan ja ihmiskaupan 
uhrit, kidutuksen ja epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun uhrit ovat 
useimmiten alttiita uudelleen uhriksi 
joutumiselle, ja he tarvitsevat erityisiä 
suojelutoimenpiteitä. Näiden 
suojelutoimenpiteiden saatavuutta olisi 
rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
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osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 165
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin 
toiveesta. Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Or. nl
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Tarkistus 166
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja 
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Kaikkien uhrien käytettävissä olevien 
toimenpiteiden lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että lapsiuhrien käytössä 
on erityisiä apu-, tuki- ja 
suojatoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet 
olisi toteutettava lapsen etujen mukaisesti 
ja noudattaen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimusta lapsen 
oikeuksista vuodelta 1989. Tässä 
direktiivissä ei käsitellä ihmiskauppaan ja 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, 
seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka 
kohdistuu henkilöön tämän sukupuolen 
takia. Se on väkivallan muoto, joka 
kohdistuu suhteettomasti naisiin ja joka 
saattaa liittyä muun muassa 
läheisväkivaltaan, seksuaaliseen 
väkivaltaan (mukaan luettuna 
seksuaaliset hyökkäykset ja seksuaalinen 
häirintä), seksuaalisessa tarkoituksessa 
tapahtuvaan ihmiskauppaan ja 
orjuuttamiseen, intiimeihin suhteisiin 
liittyvään väkivaltaan ja muihin 
haitallisiin käytäntöihin kuten 
pakkoavioliittoihin ja naisten sukuelinten 
silpomiseen. Myös homo- ja transfobiset 
hyökkäykset on määritelty sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodoiksi. 
Tutkimusten mukaan yksi viidestä tai 
neljästä naisesta on aikuisena kokenut 
fyysistä väkivaltaa ainakin kerran ja yli 
kymmenesosa on kokenut seksuaalista 
väkivaltaa, johon on liittynyt 
voimankäyttöä. Siksi on tärkeää 
kriminalisoida kaikki sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodot ja tarjota 
uhreille erityisiä ennaltaehkäiseviä ja 
suojelevia toimia ja oikeussuojakeinoja.
Sukupuoleen perustuvan väkivallan 
naisuhrit ja heidän lapsensa tarvitsevat 
myös erityistä huomiota ja suojaa, koska 
tämän tyyppisissä rikoksissa uudelleen 
uhriksi joutumisen riski on suuri ja koska 
tällaiset rikokset aiheuttavat vakavan 
trauman, koska niihin syyllistyy henkilö, 
johon uhrin pitäisi voida luottaa, ja myös 
koska uhrit eivät voi luottaa kumppaninsa 
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tukeen traumasta selvitäkseen.

Or. en

Tarkistus 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Terrorismin uhreille olisi 
tunnustettava oikeus muistamiseen. Se 
antaa terrorismin uhreille poliittisen 
merkityksen, joka tulee käytännössä esiin 
puolustettaessa demokraattisten 
oikeusvaltioiden vahvistamia vapauksia, 
joita terrorismi yrittää tuhota pyrkiessään 
toteuttamaan totalitaarista ja poissulkevaa 
suunnitelmaansa.

Or. es

Tarkistus 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kaikille uhreille olisi tarjottava 
kohtuullisia olosuhteita, jos ne ovat 
tapauksessa tarpeen, mikä merkitsee 
tarvittavaa ja aiheellista muuttamista ja 
mukauttamista, joka ei aiheuta 
suhteetonta tai kohtuutonta haittaa, jotta 
varmistetaan, että vammaiset uhrit voivat 
käyttää tämän mukaisia oikeuksiaan 
tasavertaisesti muiden uhrien kanssa. 
Kohtuullisiin olosuhteisiin voivat sisältyä 
seuraavat (luettelo ei ole tyhjentävä): 
viestinnässä tarvittavan avun tarjoaminen 
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tarvittaessa pätevän viittomakielen tulkin 
avulla, fyysisesti käytettävissä olevat tilat 
ja tapaukseen suoranaisesti liittyvät tiedot, 
tietojen tarjoaminen helposti 
ymmärrettävällä kielellä ja kuulemisen 
muodon mukauttaminen siten, että 
otetaan huomioon vammainen uhri.

Or. en

Tarkistus 170
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tässä direktiivissä ei käsitellä 
erityisesti myöskään terrorismin ja 
mafiajärjestöjen, joilla on erityisiä 
rakenteita eräissä jäsenvaltioissa, uhreja. 
Jäsenvaltioiden toimittamien, uhrien
tukipalveluja koskevien tietojen 
perusteella laadittuihin tilastoihin olisi 
sisällytettävä erityisiä osastoja, jotka 
kattavat tämän erityisongelman. Kun 
tämän erityisongelman laajuus on 
määritelty ja uusia tarpeita havaittu, 
laaditaan EU:n peruskirja, joka keskittyy 
tämäntyyppisten rikosten uhrien 
oikeuksiin. Tässä asiakirjassa on viisi 
peruskohtaa:
Laaditaan EU:n määritelmä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terroririkosten uhrille ja hyvin jäsennelty 
kertomus asiaan liittyvistä 
yksityiskohdista.
Tunnustetaan kuolleitten tai 
vammautuneitten uhrien kärsimys, 
tarjotaan suojaa ja hyväksyntä uhreille ja 
heidän perheenjäsenilleen, uhatuille ja 
pelotelluille ja tunnustetaan heidän 
vapautensa, joka on myös meidän 
vapautemme.



AM\894864FI.doc 51/133 PE483.693v02-00

FI

Korjataan aiheutuneet vahingot 
konkreettisilla ja päättäväisillä 
toimenpiteillä, edistetään muistamista ja 
varmistetaan oikeuden toteutuminen.
Annetaan näiden järjestöjen uhreja 
koskeville keskusteluille inhimilliset 
kasvot, sillä kyse on kärsivistä yksilöistä, 
joissa hyökkäys yhteisiä arvoja vastaan 
koskettaa ihmistä ja joissa henkilöityy 
terroririkoksiin syyllistyneiden 
vastustaminen.
Erotetaan uhreja koskeva keskustelu 
politiikasta. Kyse on periaatteista: 
totalitaariset henkilöt ja fanaatikot 
tappavat. Ihmisyyden perusarvojen 
kieroutuminen tappaa. Väkivallan 
alkuperä on tässä, ei koskaan 
demokraattisten ajatusten vapaassa 
vaihtamisessa.

Or. es

Tarkistus 171
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17a) Terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden viattomat uhrit ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa 
rikoksen erityisluonteen takia. He kärsivät 
rikoksentekijään kytköksissä olevien 
yhteisöjen jäsenten harjoittamasta 
pelottelusta, uhkaavasta käyttäytymisestä 
ja uhkaamisesta kostolla. Näille uhreille 
olisi siten tarjottava erityistä tukea ja 
tunnustusta yhteiskunnan taholta ja heitä 
olisi suojeltava kaikenlaiselta 
altistumiselta kiusaamiselle, vihalle ja 
pelolle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
harkittava erityisen terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden uhreja 
koskevan lainsäädännön säätämistä, jotta 
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voidaan tunnustaa kyseisten uhrien 
asema julkisesti ja antaa yksityiskohtaisia 
säännöksiä, joilla varmistetaan 
asianmukainen suojelu ja tuki sekä 
tunnustetaan muun muassa seuraavat 
oikeudet: oikeus pitkäaikaiseen 
hätäapuun, kattavaan hyvitykseen, 
yksityis- ja perhe-elämän suojeluun sekä 
ihmisarvon ja turvallisuuden suojeluun 
sekä oikeus saada tietää totuus ja oikeus 
muistamiseen. Tässä yhteydessä on 
asetettava etusijalle tuomioistuinten 
kohtuullisessa ajassa vahvistama totuus.

Or. it

Tarkistus 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka 
kohdistuu henkilöön tämän sukupuolen, 
sukupuoli-identiteetin tai sukupuolisen 
ilmaisun takia. Se on väkivallan muoto, 
joka kohdistuu suhteettomasti naisiin ja 
joka saattaa liittyä muun muassa 
läheisväkivaltaan, seksuaaliseen 
väkivaltaan (sekä seksuaaliset 
hyökkäykset että seksuaalinen häirintä), 
seksuaalisessa tarkoituksessa 
tapahtuvaan ihmiskauppaan ja 
orjuuttamiseen, intiimeihin suhteisiin 
liittyvään väkivaltaan ja muihin 
haitallisiin käytäntöihin kuten 
pakkoavioliittoihin ja naisten sukuelinten 
silpomiseen. Myös homo- ja transfobiset 
hyökkäykset on määritelty sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodoiksi. 
Tutkimusten mukaan yksi viidestä tai 
neljästä naisesta on aikuisena kokenut 
fyysistä väkivaltaa ainakin kerran ja yli 
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kymmenesosa on kokenut seksuaalista 
väkivaltaa, johon on liittynyt 
voimankäyttöä. Siksi, että on tärkeää 
kriminalisoida kaikki sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodot ja tarjota 
niiden uhreille erityisiä ennaltaehkäiseviä 
ja suojelevia toimia ja oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 173
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden viattomille uhreille olisi 
annettava erityistä tukea, kun otetaan 
huomioon, että yksilön oikeuden 
loukkaaminen tällä tavalla loukkaa myös 
koko yhteiskunnan oikeuksia. Yksilön 
oikeutta olisi siten suojeltava erityisellä 
tavalla, koska se vaikuttaa kollektiivisiin 
oikeuksiin. Kaikkien viranomaisten 
tarjoamien korjaavien tai korvaavien 
toimenpiteiden, erityisesti korvausten, 
olisi oltava saatavana ainoastaan 
terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden viattomille uhreille ja 
heidän perheilleen. 

Or. it

Tarkistus 174
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi ja alttiina 
toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi 
joutumiselle saman hyökkääjän käsissä.
Tällaisia uhreja ovat muun muassa 
naiset, jotka joutuvat sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreiksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, rikoksen 
seuraukset ja uhrin kärsimä vamma sekä 
se, onko uhri ulkomaalainen. Terrorismin 
uhreihin on kiinnitettävä arvioinnissa 
erityistä huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin. Sukupuoleen 
perustuvan väkivallan naisuhrit ja heidän 
lapsensa tarvitsevat myös erityistä 
huomiota ja välitöntä suojaa, koska 
uudelleen uhriksi joutumisen riski on 
suuri ja koska tällaiset rikokset 
aiheuttavat vakavan trauman, koska 
niihin syyllistyy henkilö, johon uhrin 
pitäisi voida luottaa.

Or. es
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Tarkistus 175
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
järjestäytyneeseen pelotteluun, jossa 
rikollisorganisaatiot ja niitä tukevat 
yhteiskuntaryhmät yhdessä ja 
koordinoidusti suoraan pelottelevat 
tiettyjä yksilöitä ja heitä esimerkkinä 
käyttäen koko yhteiskuntaa. Tässä 
tarkoituksessa he pelottelevat ja 
painostavat ihmisiä, jotka toimintansa, 
ajatustensa, asenteidensa tai sosiaalisen 
ja ammatillisen asemansa takia voivat olla 
vakavampien hyökkäysten, mukaan 
luettuna murhan, kohteena.

Or. es
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Tarkistus 176
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava
erityisesti huomioon muun muassa uhrin 
ikä, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, 
etninen alkuperä, rotu, uskonto, 
sukupuolinen suuntautuminen, 
terveydentila, vammaisuus, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn, 
aiemmat kokemukset rikoksista, rikoksen 
laji ja luonne, kuten onko kyseessä 
ennakkoluuloon perustuva rikos, 
järjestäytynyt rikollisuus tai terrorismi, 
sekä se, onko uhri ulkomaalainen, 
maahanmuuttaja, turvapaikanhakija tai 
kansainvälistä suojelua nauttiva henkilö 
ja erityisesti nainen, jonka oikeudellinen 
asema saattaa riippua epäillyn tekijän 
asemasta. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

Or. en

Tarkistus 177
Judith Sargentini
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko 
uhri ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin 
on kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista 
yksilöihin kohdistuvaan terrorismiin.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava
erityisesti huomioon muun muassa uhrin 
ikä, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, 
etninen alkuperä, rotu, uskonto,
sukupuolinen suuntautuminen, 
terveydentila, vammaisuus, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn, 
aiemmat kokemukset rikoksista, rikoksen 
laji ja luonne, kuten onko kyseessä 
ennakkoluuloon perustuva rikos tai
järjestäytynyt rikollisuus, sekä se, onko 
uhri ulkomaalainen.

Or. en

Tarkistus 178
Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi ja hänellä 



PE483.693v02-00 58/133 AM\894864FI.doc

FI

haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko 
uhri ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin 
on kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista 
yksilöihin kohdistuvaan terrorismiin.

saattaa olla erityistarpeita. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava
erityisesti huomioon muun muassa uhrin 
ikä, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ja 
sukupuolinen ilmaisu, etninen alkuperä, 
rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, oikeudellinen asema,
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn, 
aiemmat kokemukset rikoksista, rikoksen 
laji ja luonne, kuten onko kyseessä 
ennakkoluuloon perustuva rikos tai
järjestäytynyt rikollisuus tai onko kyseessä 
kidutus, julma, epäinhimillinen ja 
alentava kohtelu tai ihmisoikeusrikkomus 
viranomaisten toimesta, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen.

Or. en

Tarkistus 179
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi ja hänellä 
saattaa olla erityistarpeita. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
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alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko 
uhri ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin 
on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska 
terroritekoja on niin monenlaisia 
joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi. Terrorismin 
uhreihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin, ja myös 
järjestäytyneen rikollisuuden, varsinkin 
mafiatyyppisten rikosten uhreihin 
kohdistuvia tekoja.

Or. it

Tarkistus 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi ja hänellä 
saattaa olla erityistarpeita. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava
erityisesti huomioon muun muassa uhrin 
ikä, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti,
sukupuolinen ilmaisu, etninen alkuperä, 
rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
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rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä ennakkoluuloon perustuva 
rikos, järjestäytynyt rikollisuus tai 
terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

Or. en

Tarkistus 181
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa voidaan ottaa
huomioon uhrin ikä, sukupuoli ja 
sukupuoli-identiteetti, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen.

Or. nl
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Tarkistus 182
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen 
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli, etninen alkuperä, rotu, uskonto, 
sukupuolinen suuntautuminen, 
terveydentila, vammaisuus, 
kommunikaatiovaikeudet, suhde tai 
riippuvuussuhde epäiltyyn tai syytettyyn, 
aiemmat kokemukset rikoksista, rikoksen 
laji ja luonne, kuten onko kyseessä 
järjestäytynyt rikollisuus tai terrorismi, 
sekä se, onko uhri ulkomaalainen.
Terrorismin uhreihin on kiinnitettävä 
arvioinnissa erityistä huomiota, koska 
terroritekoja on monenlaisia 
joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

Or. en

Tarkistus 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Terrorismin uhrit ovat erityisen 
haavoittuvassa asemassa rikoksen 
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erityisluonteen takia. Rikoksentekijään 
kytköksissä olevien yhteisöjen jäsenet 
kohdistavat terrorismin uhreihin 
pelottelua, uhkaavaa käyttäytymistä ja 
kostouhkauksia, ja yhteiskunnan olisi 
siten tarjottava uhreille erityistä apua ja 
tunnustusta ja heitä on suojeltava kaikelta 
altistumiselta vihalle ja pelolle. Komission 
ja jäsenvaltioiden olisi viipymättä 
harkittava erityisen terrorismin uhreja 
koskevan lainsäädännön hyväksymistä, 
jotta voidaan tunnustaa kyseisten uhrien 
asema julkisesti ja antaa yksityiskohtaisia 
säännöksiä, joilla varmistetaan 
asianmukainen suojelu ja tuki sekä 
tunnustetaan muun muassa oikeus 
pitkäaikaiseen hätäapuun, kattavaan
hyvitykseen, yksityis- ja perhe-elämän 
suojeluun sekä ihmisarvon ja 
turvallisuuden suojeluun sekä oikeus 
saada tietää totuus ja oikeus 
muistamiseen.

Or. en

Tarkistus 184
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Haavoittuvaksi todetulle uhrille on 
tarjottava tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista hänen suojelemisekseen
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi määritettävä yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 

(19) Uhrille, jolla katsotaan olevan 
erityisiä tarpeita, olisi tarjottavat
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista 
hänen suojelemisekseen uhriksi 
joutumisen alkamisesta lähtien sekä 
ennen rikosoikeudenkäyntimenettelyä tai 
muuta rikokseen liittyvää oikeudellista 
menettelyä, niiden aikana ja jälkeen.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi oltava kansainvälisen 
oikeuden määräysten ja kansainvälisten 
suojelua koskevien sääntöjen mukainen 
ja toimenpiteet määritettävä yksilöllisen 
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tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen. arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

Or. es

Tarkistus 185
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Haavoittuvaksi todetulle uhrille on 
tarjottava tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista hänen suojelemisekseen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi määritettävä yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

(19) Haavoittuvaksi todetulle uhrille on 
tarjottava tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista hänen suojelemisekseen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi määritettävä
ammattihenkilön tekemän yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

Or. es

Tarkistus 186
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Haavoittuvaksi todetulle uhrille on (19) Haavoittuvaksi todetulle uhrille on 
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tarjottava tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista hänen suojelemisekseen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi määritettävä yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

tarjottava tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista hänen suojelemisekseen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana ja 
tarvittaessa sen jälkeen. Näiden 
toimenpiteiden täsmällinen luonne ja 
laajuus olisi määritettävä yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

Or. it

Tarkistus 187
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän direktiivin säännöksiä 
sovellettaessa ensisijaista on turvata lapsen 
etu Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti.

(20) Tämän direktiivin säännöksiä 
sovellettaessa ensisijaista on turvata lapsen 
etu Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä lapsiin ja 
varsinkin ilman huoltajaa oleviin lapsiin, 
koska he erityisen haavoittuvan asemansa 
vuoksi he tarvitsevat suojaa, tukea ja 
erityistä apua. Jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava, että käytössä on soveltuvia 
turvatoimia, joilla annetaan lapsille 
asianmukaista suojelua, ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toteutetaan erityisiä 
toimia lasten auttamiseksi ja tukemiseksi 
heidän fyysisessä ja psykososiaalisessa 
toipumisessaan sen jälkeen, kun kunkin 
lapsiuhrin erityistilanteesta on tehty 
yksilöllinen arvio. Ammattihenkilöstön, 
joka todennäköisesti joutuu tekemisiin 
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lapsiuhrien kanssa, olisi myös saatava 
soveltuvaa koulutusta eri ikäryhmiin 
kuuluvien lasten oikeuksista ja tarpeista 
sekä menettelyistä, jotka parhaiten 
soveltuvat kyseisille lapsille.

Or. fr

Tarkistus 188
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän direktiivin soveltamisessa 
olisi otettava huomioon kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskeva 
YK:n yleissopimus (CEDAW) vuodelta 
1979, CEDAW-komitean suositukset ja 
päätökset sekä Euroopan neuvoston 
yleissopimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

Or. es

Tarkistus 189
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän direktiivin säännöksiä 
sovellettaessa jäsenvaltioiden olisi 
noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta ja varmistettava, että 
naisten oikeuksia suojellaan siten, että 
noudatetaan velvoitteita, jotka johtuvat 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevasta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksista, ja että 



PE483.693v02-00 66/133 AM\894864FI.doc

FI

otetaan huomioon normit, joista 
määrätään Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja kotiväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Or. en

Tarkistus 190
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Uhrin vaaraa joutua uudelleen uhriksi 
joko rikoksentekijän toimesta tai 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin 
osallistumisen seurauksena olisi 
rajoitettava toteuttamalla menettelyt 
koordinoidusti siten, että uhria kohdellaan 
kunnioittavasti ja että hän voi luottaa 
viranomaisiin. Yhteydenpito viranomaisten 
kanssa olisi tehtävä mahdollisimman 
vaivattomaksi, ja viranomaisten ja uhrin 
välistä tarpeetonta yhteydenpitoa olisi 
rajoitettava esimerkiksi tallentamalla 
kuulustelut videolle ja sallimalla tallenteen 
käyttö tuomioistuinkäsittelyssä.
Lainkäyttäjien käyttöön olisi asetettava 
mahdollisimman laaja 
toimenpidevalikoima, jotta voidaan välttää 
aiheuttamasta uhrille ahdistusta
tuomioistuinkäsittelyn aikana erityisesti 
siitä, että hän joutuu katsekontaktiin 
rikoksentekijän tai tämän perheen tai 
rikoskumppanien taikka yleisön jäsenten 
kanssa. Tätä varten jäsenvaltioita 
kannustetaan ottamaan tarpeen mukaan 
käyttöön toteuttamiskelpoisia ja
käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla 
tuomioistuimen tiloihin voidaan järjestää 
erilliset odotustilat uhreja varten. Uhrin 
yksityisyyden suojan turvaaminen voi olla 
tärkeä keino sen välttämiseksi, että hän 

(22) Uhrin vaaraa joutua uudelleen uhriksi 
joko rikoksentekijän toimesta tai 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin 
osallistumisen seurauksena olisi 
rajoitettava toteuttamalla menettelyt 
koordinoidusti siten, että uhrin oikeudet ja 
tarpeet asetetaan keskiöön, uhria 
kohdellaan kunnioittavasti ja että hän voi 
luottaa viranomaisiin. Yhteydenpito 
viranomaisten kanssa olisi tehtävä 
mahdollisimman vaivattomaksi, ja 
viranomaisten ja uhrin välistä tarpeetonta 
yhteydenpitoa olisi rajoitettava esimerkiksi 
tallentamalla kuulustelut videolle ja 
sallimalla tallenteen käyttö 
tuomioistuinkäsittelyssä. Lainkäyttäjien 
käyttöön olisi asetettava mahdollisimman 
laaja toimenpidevalikoima, mukaan 
luettuina tehokkaat suojelutoimet, joilla 
kielletään kaikki yhteydet uhrin ja 
syytetyn välillä, jotta voidaan välttää 
aiheuttamasta uhrille ahdistusta ennen 
tuomioistuinkäsittelyä, sen aikana ja 
jälkeen erityisesti siitä, että hän joutuu 
katsekontaktiin rikoksentekijän tai tämän 
perheen tai rikoskumppanien taikka yleisön 
jäsenten kanssa. Tätä varten jäsenvaltioita 
kannustetaan ottamaan tarpeen mukaan 
käyttöön toteuttamiskelpoisia ja 
käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla 
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joutuu uudelleen uhriksi; se voidaan 
toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten 
salaamalla uhrin henkilöllisyyttä ja 
olinpaikkaa koskevat tiedot tai 
rajoittamalla niiden paljastamista.
Tällainen suojelu, mukaan lukien uhrin 
nimen salaaminen, on erityisen tärkeää, jos 
uhri on lapsi.

tuomioistuimen tiloihin voidaan järjestää 
erilliset odotustilat uhreja varten. Uhrin 
yksityisyyden suojan turvaaminen voi olla 
tärkeä keino sen välttämiseksi, että hän 
joutuu uudelleen uhriksi; se voidaan 
toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten 
salaamalla uhrin henkilöllisyyttä ja 
olinpaikkaa koskevat tiedot tai 
rajoittamalla niiden paljastamista.
Tällainen suojelu, mukaan lukien uhrin
nimen salaaminen, on erityisen tärkeää, jos 
uhri on lapsi.

Or. es

Tarkistus 191
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Uhrin vaaraa joutua uudelleen uhriksi 
joko rikoksentekijän toimesta tai 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin 
osallistumisen seurauksena olisi 
rajoitettava toteuttamalla menettelyt 
koordinoidusti siten, että uhria kohdellaan 
kunnioittavasti ja että hän voi luottaa 
viranomaisiin. Yhteydenpito viranomaisten 
kanssa olisi tehtävä mahdollisimman 
vaivattomaksi, ja viranomaisten ja uhrin 
välistä tarpeetonta yhteydenpitoa olisi 
rajoitettava esimerkiksi tallentamalla 
kuulustelut videolle ja sallimalla tallenteen 
käyttö tuomioistuinkäsittelyssä. 
Lainkäyttäjien käyttöön olisi asetettava 
mahdollisimman laaja 
toimenpidevalikoima, jotta voidaan välttää 
aiheuttamasta uhrille ahdistusta 
tuomioistuinkäsittelyn aikana erityisesti 
siitä, että hän joutuu katsekontaktiin 
rikoksentekijän tai tämän perheen tai 
rikoskumppanien taikka yleisön jäsenten 
kanssa. Tätä varten jäsenvaltioita 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kannustetaan ottamaan tarpeen mukaan 
käyttöön toteuttamiskelpoisia ja 
käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla 
tuomioistuimen tiloihin voidaan järjestää 
erilliset odotustilat uhreja varten. Uhrin 
yksityisyyden suojan turvaaminen voi olla 
tärkeä keino sen välttämiseksi, että hän 
joutuu uudelleen uhriksi; se voidaan 
toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten 
salaamalla uhrin henkilöllisyyttä ja 
olinpaikkaa koskevat tiedot tai 
rajoittamalla niiden paljastamista. 
Tällainen suojelu, mukaan lukien uhrin 
nimen salaaminen, on erityisen tärkeää, jos 
uhri on lapsi.

(Kielellinen tarkistus, joka vaikuttaa 
ainoastaan espanjankieliseen versioon.)

Or. es

Tarkistus 192
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Uhrin vaaraa joutua uudelleen uhriksi 
joko rikoksentekijän toimesta tai 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin 
osallistumisen seurauksena olisi 
rajoitettava toteuttamalla menettelyt 
koordinoidusti siten, että uhria kohdellaan 
kunnioittavasti ja että hän voi luottaa 
viranomaisiin. Yhteydenpito viranomaisten 
kanssa olisi tehtävä mahdollisimman 
vaivattomaksi, ja viranomaisten ja uhrin 
välistä tarpeetonta yhteydenpitoa olisi 
rajoitettava esimerkiksi tallentamalla 
kuulustelut videolle ja sallimalla 
tallenteen käyttö tuomioistuinkäsittelyssä.
Lainkäyttäjien käyttöön olisi asetettava 
mahdollisimman laaja 
toimenpidevalikoima, jotta voidaan välttää 

(22) Uhrin vaaraa joutua uudelleen uhriksi 
joko rikoksentekijän toimesta tai 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin 
osallistumisen seurauksena olisi 
rajoitettava toteuttamalla menettelyt 
koordinoidusti siten, että uhria kohdellaan 
kunnioittavasti ja että hän voi luottaa 
viranomaisiin. Yhteydenpito viranomaisten 
kanssa olisi tehtävä mahdollisimman 
vaivattomaksi, ja viranomaisten ja uhrin 
välistä tarpeetonta yhteydenpitoa olisi 
rajoitettava. Lainkäyttäjien käyttöön olisi 
asetettava mahdollisimman laaja 
toimenpidevalikoima, jotta voidaan välttää 
aiheuttamasta uhrille ahdistusta 
tuomioistuinkäsittelyn aikana erityisesti 
siitä, että hän joutuu katsekontaktiin 
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aiheuttamasta uhrille ahdistusta 
tuomioistuinkäsittelyn aikana erityisesti 
siitä, että hän joutuu katsekontaktiin 
rikoksentekijän tai tämän perheen tai 
rikoskumppanien taikka yleisön jäsenten 
kanssa. Tätä varten jäsenvaltioita 
kannustetaan ottamaan tarpeen mukaan 
käyttöön toteuttamiskelpoisia ja 
käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla 
tuomioistuimen tiloihin voidaan järjestää 
erilliset odotustilat uhreja varten. Uhrin 
yksityisyyden suojan turvaaminen voi olla 
tärkeä keino sen välttämiseksi, että hän 
joutuu uudelleen uhriksi; se voidaan 
toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten 
salaamalla uhrin henkilöllisyyttä ja 
olinpaikkaa koskevat tiedot tai 
rajoittamalla niiden paljastamista.
Tällainen suojelu, mukaan lukien uhrin 
nimen salaaminen, on erityisen tärkeää, jos 
uhri on lapsi.

rikoksentekijän tai tämän perheen tai 
rikoskumppanien taikka yleisön jäsenten 
kanssa. Tätä varten jäsenvaltioita 
kannustetaan ottamaan tarpeen mukaan 
käyttöön toteuttamiskelpoisia ja 
käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla 
tuomioistuimen tiloihin voidaan järjestää 
erilliset odotustilat uhreja varten. Uhrin 
yksityisyyden suojan turvaaminen voi olla 
tärkeä keino sen välttämiseksi, että hän 
joutuu uudelleen uhriksi; se voidaan 
toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten 
salaamalla uhrin henkilöllisyyttä ja 
olinpaikkaa koskevat tiedot. Tällainen 
suojelu, mukaan lukien uhrin nimen 
salaaminen, on tärkeää myös, jos uhri on 
lapsi.

Or. nl

Tarkistus 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioiden olisi 
ilmaisunvapauden periaate huomioon 
ottaen tarvittaessa kannustettava 
tiedotusvälineitä ja toimittajia 
hyväksymään tiedotustoimintaa koskevia 
itsesäätelyohjeita ja toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että uhrien, erityisesti 
lasten, ja heidän perheenjäsentensä 
yksityis- ja perhe-elämää suojellaan. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että 
tiedotusvälineet pidättyvät 
haastattelemasta uhreja sopimattomalla 
hetkellä, pidättyvät haastattelemasta 
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lapsiuhreja, käsittelemästä rikosten 
julmia yksityiskohtia ja julkaisemasta 
tietoja, jotka saattavat vaikuttaa 
kielteisesti uhrin uskottavuuteen, 
pidättyvät tekemästä rikoksentekijää 
suosituksi ja syyttämästä rikoksesta uhria. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
uhreilla on tehokkaita oikeussuojakeinoja 
silloin, kun heidän oikeuttaan yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamiseen on 
loukattu.

Or. en

Tarkistus 194
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Uhrien oikeuksien ja etujen 
tehokkaamman suojelun helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kehitettävä yleinen ja 
kattava usean eri tahon lähestymistapa. 
Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että on olemassa 
asianmukaisia mekanismeja, jotka 
antavat mahdollisuuden tuomioistuinten, 
syyttäjävirastojen, 
lainvalvontaviranomaisten, paikallis- ja 
alueviranomaisten, soveltuvalla tavalla 
tunnistettujen valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja muiden asiaankuuluvien 
organisaatioiden tehokkaaseen 
yhteistyöhön. Mekanismilla tarkoitetaan 
mitä tahansa virallista tai epävirallista 
rakennetta, kuten sovittuja menettelyjä, 
neuvottelufoorumeja tai muita 
menetelmiä, joiden avulla useat ammatti-
ihmiset voivat tehdä yhteistyötä 
määrämuotoisesti.

Or. it



AM\894864FI.doc 71/133 PE483.693v02-00

FI

Tarkistus 195
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kun lapselle olisi tämän direktiivin 
mukaisesti nimettävä holhooja ja/tai 
edustaja, näitä tehtäviä voi hoitaa sama 
henkilö tai oikeushenkilö, laitos tai 
viranomainen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. nl

Tarkistus 196
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin
asiantuntijakoulutusta.

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä niiden erityispalvelujen 
kolutusta, joihin uhreja on määrä ohjata, 
ja asiantuntijakoulutusta niille, joiden työ 
keskittyy erityistarpeita omaaviin 
uhreihin.

Or. es

Tarkistus 197
Ádám Kósa
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta.

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat
henkilökohtaisesti kohtaamaan uhreja 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta – mukaan 
luettuna viittomakielen opetus –
yhteyksien edellyttämälle tasolle asti.
Tähän olisi sisällytettävä tarvittavassa 
määrin asiantuntijakoulutusta.

Or. hu

Perustelu

Tarkennuksella pyritään turvaamaan ja varmistamaan uhrien oikeudet, jotka ovat 
vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–
2020 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman johdanto-osan 11 
ja 37 kohdan mukaisia.

Tarkistus 198
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta.

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta tai erityistä 
psykologista koulutusta.

Or. it
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Tarkistus 199
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien 
tarpeiden tunnistamista ja täyttämistä 
koskevaa perus- ja jatkokoulutusta 
yhteyksien edellyttämälle tasolle asti.
Tähän olisi sisällytettävä tarvittavassa 
määrin asiantuntijakoulutusta.

(24) Kaikkien viranomaisten, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi voitava saada 
asianmukaista koulutusta niin, että he 
kykenevät tunnistamaan uhrit, 
käsittelemään heidän asiaansa, 
tunnistamaan heidän tarpeensa ja 
täyttämään ne sekä perus- että 
jatkokoulutuksen avulla tasolla, joka 
yhteyden taso uhreihin edellyttää. Tähän 
olisi sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta. Jäsenvaltioiden 
olisi edistettävä tätä koulutusvaatimusta 
seuraaville: poliisi, juristit, 
terveyspalvelut, tuomarit ja 
tuomioistuinten henkilöstö, lasten 
oikeuksien suojelusta vastaava henkilöstö 
ja kaikki muut henkilöt, jotka tehtäviensä 
hoitamisen yhteydessä todennäköisesti 
joutuvat kohtaamaan uhreja.

Or. fr

Tarkistus 200
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
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tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta.

tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta. Poliisi, 
syyttäjäviranomaiset jaa muu 
sukupuoleen perustuvien 
väkivaltatapausten kanssa tekemisissä 
oleva henkilöstö olisi koulutettava 
käyttämään asianmukaisia menetelmiä, 
joilla voidaan käsitellä tällaisen 
väkivallan uhreja ottaen huomioon 
sukupuoleen liittyvät näkökohdat. 
Tällainen koulutus olisi 
institutionalisoitava ja standardoitava 
kaikkialla jäsenvaltioissa ja se olisi 
toteutettava läheisessä yhteistyössä 
soveltuvalla tavalla yksilöityjen valtiosta 
riippumattomien järjestöjen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille palveluja tarjoavien tahojen 
kanssa.

Or. it

Tarkistus 201
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien 
tarpeiden tunnistamista ja täyttämistä 
koskevaa perus- ja jatkokoulutusta 
yhteyksien edellyttämälle tasolle asti.
Tähän olisi sisällytettävä tarvittavassa 
määrin asiantuntijakoulutusta.

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, voidaan antaa uhrien 
tarpeiden tunnistamista ja täyttämistä 
koskevaa perus- ja jatkokoulutusta 
yhteyksien edellyttämälle tasolle asti.
Tähän voidaan sisällyttää tarvittavassa 
määrin asiantuntijakoulutusta.

Or. nl
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Tarkistus 202
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien,
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 203
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.
Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota kaikkiin kansallisiin ja 
unionin ohjelmiin, joilla tuetaan 
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tämänkaltaisten toimien kehittämistä ja 
vähennetään byrokratiaa, jota kyseisiä 
ohjelmia käyttämään haluavat järjestöt 
joutuvat kohtaamaan.

Or. es

Tarkistus 204
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.
Vammaisia henkilöitä varten 
jäsenvaltioilla pitäisi olla koulutettuja 
ammattihenkilöitä, jotka kykenevät 
vastaamaan vammaisten tarpeisiin niin, 
että he voivat käyttää oikeuksiaan 
tasaveroisesti.

Or. es

Tarkistus 205
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa
kokoaikaisesti tai vapaaehtoisuuden 
pohjalta, ja tehtävä niiden kanssa tiiviisti 
yhteistyötä erityisesti toimintapoliittisten 
aloitteiden, tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden, tutkimus- ja 
koulutusohjelmien, koulutuksen sekä 
uhrien suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä olisi mainittava vapaaehtoistyö, joka on keskeistä uhrien tukemisessa.

Tarkistus 206
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

(25) Jäsenvaltiot voivat kannustaa
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehdä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

Or. nl
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Tarkistus 207
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Ympäristörikokset eivät ole 
uhrittomia; kollektiiviseksi uhriksi tai 
joukkouhriksi joutuminen, taipumus 
epätavallisiin uhreihin ja uhriksi 
joutumisen usein asteittainen ja hiljainen 
luonne vaikeuttavat ympäristörikoksiin 
puuttumista. Ympäristöhaitat ja kysymys 
niiden uhreista vaikuttavat paitsi 
yksityishenkilöiden etuihin niin myös 
kokonaisiin yhteisöihin tai väestöryhmiin, 
ja niihin sisältyy tarve käsitellä nykyisten 
toimien seurauksia tulevien sukupolvien 
kannalta sukupolvien välisen vastuun 
perusteella ja tunnistaa kaikkien 
nykyisten ja tulevien sukupolvien 
ihmisten oikeus elää ympäristössä, joka 
on heidän terveytensä ja hyvinvointinsa 
kannalta asianmukainen tavalla, joka 
vastaa tiedon saatavuutta, yleisön 
osallistumista päätöksentekoon sekä 
oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa 
koskevan Århusin yleissopimuksen 
määräysten soveltamisesta yhteisön 
toimielimiin ja elimiin 6 päivänä 
syyskuuta 2006 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 1367/20061. Tietyt prosessuaaliset 
ympäristölliset oikeudet, jotka liittyvät 
muun muassa oikeuden saatavuuteen, 
voidaan turvata tunnustamalla tässä 
direktiivissä ympäristö ja sen ekosysteemit 
mahdollisiksi uhreiksi, joita laiton 
käyttäytyminen vahingoittaa.

____________
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Or. en

Tarkistus 208
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Uudelleen uhriksi joutumista, 
pelottelua ja syrjintää voi tapahtua, jos 
uhrit ovat hyväksikäytön kohteina 
rotunsa, uskontonsa, uskonsa, 
kansallisuutensa, ikänsä, seksuaalisen 
suuntautumisensa, vammaisuutensa, 
sukupuolensa tai sosiaalisen taustansa 
takia. Muita syitä rikoksesta ilmoittamatta 
jättämiselle ovat vähäinen luottamus 
rikosoikeudelliseen järjestelmään, 
ongelmat valituksentekojärjestelmän 
ymmärtämisessä ja huoli huonosta 
kohtelusta viranomaisten taholta, kun 
viranomaiset eivät usko tai ymmärrä 
uhria (esimerkiksi jos tämä on kuuro), 
vaikka kyseisillä ihmisillä olisi sama 
kansalaisuus kuin viranomaisten 
edustajilla. On myös huolta siitä, että 
viranomaiset eivät kunnioita uhreja tai 
tunnusta heidän asemaansa uhrina. 
Ilmoittamiseen kannustamiseksi ja sen 
helpottamiseksi ja siksi, että voidaan 
antaa uhreille mahdollisuus rikkoa 
toistuvan uhriksi joutumisen kehä, on 
välttämätöntä, että uhrien saatavana on 
luotettavia tukipalveluja ja että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat valmiita 
vastaamaan uhrien ilmoituksiin 
kunnioittavalla, hienotunteisella, tasa-
arvoisella ja ammatillisella tavalla. 
Tarvitaan toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaista koulutusta ja soveltuvaa 
erikoistumista sekä säännöksiä, joissa 
kiinnitetään riittävää huomiota uhrien 
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oikeuksiin, mukaan luettuna oikeus saada 
suojaa pelottelulta ja toissijaiselta uhriksi 
joutumiselta. Toimenpiteisiin olisi 
kuuluttava se, että kolmansilla osapuolilla 
on lupa ilmoittaa tapahtumista, että uhrin 
tukipalveluille annetaan oikeus toimia 
edustajana oikeusprosessissa ja 
myönnetään lupa käyttää 
viestintätekniikkaa kuten sähköposteja, 
videotallennusta, jotka ovat 
virallisia/vahvistettuja tai rekisteröitävinä, 
tai muita sähköisiä välineitä, joilla 
voidaan esittää valitusasiakirja.

Or. hu

Perustelu

Tarvitaan selvennystä erityisesti kuurojen oikeuksien turvaamiseksi, koska ei ole selvää, voiko 
vain viittomakieltä ymmärtävä kuuro henkilö ymmärtää myös maassaan puhuttavaa kieltä.

Tarkistus 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Uudelleen uhriksi joutumista, 
pelottelua ja syrjintää voi tapahtua silloin, 
kun uhri joutuu hyväksikäytön kohteeksi 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, 
kuten rodun, uskonnon, mielipiteiden, 
kansallisuuden, iän, seksuaalisen 
suuntautuneisuuden, vammaisuuden, 
sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai 
sukupuolisen ilmaisun tai sosiaalisen 
taustan takia, mikä on tärkein syy sille, 
että ilmoittamatta jääneiden rikosten 
lukumäärä on korkea. Rikoksia jää 
ilmoittamatta myös siksi, että 
rikosoikeudelliseen järjestelmään ei 
luoteta, rikosilmoituksen 
tekemismenettelyä ei ymmärretä, ja 
pelätään viranomaisten asiatonta 
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kohtelua, kun uhria ei uskota tai 
kunnioiteta tai tunnusteta uhriksi. 
Ilmoituksen tekemisen kannustamiseksi ja 
helpottamiseksi sekä toistuvasti uhriksi 
joutumisen noidankehän rikkomiseksi 
uhrien saatavana on oltava luotettavia 
tukipalveluja ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten on oltava valmiita 
vastaamaan uhrien ilmoituksiin 
kunnioittavalla, hienotunteisella, tasa-
arvoisella ja ammatillisella tavalla. Tämä 
edellyttää kaikkien kyseisten 
viranomaisten riittävää kouluttamista ja 
asianmukaista erikoistumista sekä 
säännöksiä, joissa kiinnitetään riittävää 
huomiota uhrien oikeuksiin, mukaan 
luettuna oikeus saada suojaa pelottelulta 
ja toissijaiselta uhriksi joutumiselta. 
Toimenpiteisiin voi kuulua myös 
kolmansien osapuolten mahdollisuus 
tehdä ilmoituksia, uhrien tukijärjestöjen 
valtuudet osallistua oikeuskäsittelyihin 
uhrien puolesta ja viestintäteknologian, 
kuten sähköpostin tai sähköisten 
lomakkeiden, käytön salliminen 
rikosilmoitusten tekemisessä.

Or. en

Tarkistus 210
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tavoitetta, joka on yhteisten 
vähimmäisvaatimusten toteuttaminen, ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin 
kansallisella, alueellisella eikä 
paikallisella tasolla, vaan se voidaan 
toiminnan laajuuden ja mahdollisten 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 

(26) Kun otetaan huomioon, että 
jäsenvaltiot voivat itse riittävällä tavalla
asettaa vähimmäisvaatimukset, 
direktiiviehdotus on ristiriidassa 
Euroopan unionin perustamissopimuksen 
5 artiklassa tarkoitetun 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.
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toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Alankomaissa on hyväksytty jo täysin riittävät määräykset rikoksen uhrien tukemisesta ja 
suojelemisesta eikä se siten tarvitse ehdotettua direktiiviä.

Tarkistus 211
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi
suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi-
ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 
2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS ja kaikkien jäsenvaltioiden 
ratifioimassa, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan 
neuvoston yleissopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(27) Jos tämä direktiivi pannaan 
täytäntöön, käsiteltävät henkilötiedot on
suojattava kansallisen lainsäädännön
mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 212
Carmen Romero López
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin tai 
muihin rikokseen liittyviin 
oikeudenkäyntimenettelyihin, että heidät 
tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään
asiasta vastaaviin viranomaisiin, uhrien 
tukipalveluihin tai korjaavan oikeuden 
palveluihin tai muihin rikoksen uhrien 
kanssa tekemisissä oleviin elimiin.

Or. en

Tarkistus 213
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, 
hienotunteisesti, henkilökohtaisesti ja 
ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Or. es
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Tarkistus 214
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää, jonka perustana on mikään 
sellainen syy kuin biologinen sukupuoli, 
rotu, ihonväri, etninen tai sosiaalinen 
alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, 
uskonto tai vakaumus, poliittinen tai muu 
mielipide, kansallisuus, kansalliseen 
vähemmistöön kuuluminen, omaisuus, 
syntyperä, vamma, ikä, sosiaalinen 
sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja 
sukupuolinen ilmaisu, sukupuolinen 
suuntautuminen, asema 
maahanmuuttajana tai oleskeluluvan 
hakijana, terveydentila (mukaan luettuina 
HIV ja aids), heidän kaikissa 
yhteyksissään viranomaisiin, uhrien 
tukipalveluihin tai korjaavan oikeuden 
palveluihin.

Or. en

Tarkistus 215
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat
oikeudellisesta asemastaan riippumatta
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään
asiasta vastaaviin viranomaisiin, uhrien 
tukipalveluihin tai korjaavan oikeuden 
palveluihin.

Or. en

Tarkistus 216
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen kaikkiin 
vaiheisiin, että heidät tunnustetaan uhreiksi 
ja että heitä kohdellaan kunnioittavasti, 
hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti ilman 
minkäänlaista syrjintää heidän kaikissa 
yhteyksissään viranomaisiin, uhrien 
tukipalveluihin tai korjaavan oikeuden 
palveluihin.

Or. it

Tarkistus 217
Rosario Crocetta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen viattomat uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Or. it

Tarkistus 218
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut 
rikoksesta välitöntä vahinkoa, kuten 
fyysinen tai psyykkinen vamma, 
emotionaalista kärsimystä tai taloudellinen 
menetys;

i) luonnollista henkilöä, jolle on
henkilökohtaisesti tai kollektiivisesti
aiheutunut rikoksesta välitöntä vahinkoa, 
kuten fyysinen tai psyykkinen vamma, 
emotionaalista kärsimystä tai taloudellinen 
menetys tai perusoikeuksien merkittävä 
heikkeneminen teoista tai 
laiminlyönneistä, jotka rikkovat 
jäsenvaltioissa voimassa olevaa 
rikoslainsäädäntöä, mukaan luettuina 
vallan rikollisen väärinkäytön 
määrittelevät lait;

Or. en
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Tarkistus 219
Rosario Crocetta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) luonnollista henkilöä, joka 
sosiaalisessa tai yksityis- tai 
työelämässään kärsii syrjinnästä 
seksuaaliseen, kielelliseen tai etniseen 
identiteettiinsä liittyvistä syistä tai 
filosofisten, ideologisten, poliittisten, 
kulttuuristen tai uskonnollisten syiden 
takia; 

Or. it

Tarkistus 220
Rosario Crocetta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) luonnollista henkilöä, johon 
jatkuvaan toimintaan kykenevät 
terroristiryhmät, rikollisjärjestöt, 
mafiaryhmät tai järjestäytyneet 
rikollisryhmät kohdistavat salahankkeita 
tai suunnitelma, joiden tarkoituksena on 
uhata kyseisen henkilön henkeä, rajoittaa 
hänen ilmaisunvapauttaan, liikkumistaan 
tai osallistumistaan sosiaaliseen tai 
julkiseen elämään, tai aiheuttaa 
taloudellista tai psykologista vahinkoa;  

Or. it

Tarkistus 221
Rosario Crocetta
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) luonnollista henkilöä, joka on ollut 
yhteistyössä tuomioistuinten kanssa ja 
myöhemmin joutuu jatkuvaan toimintaan 
kykenevien terroristiryhmien, 
rikollisjärjestöjen, mafiaryhmien tai 
järjestäytyneiden rikollisryhmien jatkuvan
uhkan kohteeksi; 

Or. it

Tarkistus 222
Rosario Crocetta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – i d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i d) luonnollista henkilöä, joka on asetettu 
elämään aineellisesti tai henkisesti 
ihmiselle soveltumattomissa olosuhteissa; 

Or. it

Tarkistus 223
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen
henkilön perheenjäseniä.

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen
uhrin perheenjäseniä tai huollettavana 
olevia henkilöitä ja henkilöitä, joille on 
aiheutunut vahinkoa hädässä olevan 
uhrin auttamisen tai uhriksi joutumisen 
estämisen yhteydessä.



AM\894864FI.doc 89/133 PE483.693v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 224
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen 
henkilön perheenjäseniä.

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen tai 
fyysisesti tai henkisesti vammautuneen
henkilön perheenjäseniä.

Or. en

Tarkistus 225
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen 
henkilön perheenjäseniä.

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen tai 
vammautuneen henkilön perheenjäseniä ja 
sikiöitä.

Or. hu

Perustelu

Pysyvä vammautuminen, jossa fyysinen ja henkinen todellisuus objektiivisesti ilmenee, on 
todellinen este, kun liikutaan rakennetussa ympäristössä, jota ei ole tehty helppopääsyiseksi. 
Sikiön menettämistä ei saa pitää yksinomaan (vakavana) fyysisenä vammana, koska 
Euroopan maissa sikiöillä voi olla elävänä syntymiseen liittyvä oikeustoimikelpoisuus, jolla 
on takautuva ja ehdollinen vaikutus (esimerkiksi perintöasioissa), kun taas muilla 
menetetyillä ruumiinosilla ei voi olla tällaista kelpoisuutta. (Tilanne muuttuu, jos 
lakimääräiseen perimykseen tehdään tahallinen ja äkillinen muutos).

Tarkistus 226
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) rikoksen seurauksena menehtyneen 
henkilön perheenjäseniä.

ii) suoraan rikoksen seurauksena 
menehtyneen henkilön perheenjäseniä, 
joille on tämän tuloksena aiheutunut 
vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 227
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) ympäristöä, jolle aiheutuu rikoksesta 
vahinkoa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki ryhmät, säätiöt 
tai yhdistykset, jotka kansallisen lain 
mukaisten sääntöjensä nojalla pyrkivät 
ympäristön suojeluun, voivat käyttää 
tämän direktiivin 3 luvussa säädettyjä 
oikeuksia. 

Or. en

Tarkistus 228
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) alaikäisiä, jotka ovat väitetyn 
rikoksen seurauksena fyysistä tai henkistä 
vahinkoa kärsineen uhrin jälkeläisiä tai 
huollettavana olevia henkilöitä.
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Or. en

Tarkistus 229
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) rikoksen seurauksena kuolleen 
henkilön perheenjäseniä tai rikoksen 
aikana tai sen jälkeen osittain tai 
kokonaan vammautuneen henkilön 
tunnustettuja huoltajia tai edustajia;

Or. hu

Perustelu

Pysyvä vammautuminen, jossa fyysinen ja henkinen todellisuus objektiivisesti ilmenee, on 
todellinen este, kun liikutaan rakennetussa ympäristössä, jota ei ole tehty helppopääsyiseksi.
Sikiön menettämistä ei saa pitää yksinomaan (vakavana) fyysisenä vammana, koska 
Euroopan maissa sikiöillä voi olla elävänä syntymiseen liittyvä oikeustoimikelpoisuus, jolla 
on takautuva ja ehdollinen vaikutus (esimerkiksi perintöasioissa), kun taas muilla 
menetetyillä ruumiinosilla ei voi olla tällaista kelpoisuutta. (Tässä yhteydessä on otettava 
esiin kysymys tahallisen ja äkillisen muutoksen tekemisestä lakimääräiseen perimykseen).

Tarkistus 230
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) rikoksen seurauksena vakavasti 
vammautuneen henkilön perheenjäseniä 
tai tukihenkilöitä, jotka on virallisesti 
valtuutettu avustamaan hommattavaa 
tukea tarvitsevaa uhria 
oikeuskelpoisuutensa käyttämisessä 
ennen rikosta ja rikoksen jälkeen. 

Or. lt
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Tarkistus 231
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'perheenjäsenillä' uhrin puolisoa, 
avopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen 
osapuolta, sukulaisia suoraan etenevässä 
tai takenevassa polvessa, sisaruksia ja 
huollettavia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus avopuolisoon tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoleen vaikuttaa tarpeettomalta, 
koska monet jäsenvaltiot eivät tunnusta sellaisia. Yleisesti ottaen on parempi poistaa säännös, 
jotta taataan perheoikeutta koskevan kansallisen toimivallan kunnioittaminen.

Tarkistus 232
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'perheenjäsenillä' uhrin puolisoa,
avopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen 
osapuolta, sukulaisia suoraan etenevässä 
tai takenevassa polvessa, sisaruksia ja 
huollettavia;

b) 'perheenjäsenillä' uhrin puolisoa, uhrin 
kanssa sitoutuneessa intiimissä suhteessa 
vakituisesti ja jatkuvasti yhteistaloudessa 
elävää henkilöä, sukulaisia suoraan 
etenevässä tai takenevassa polvessa, 
sisaruksia ja huollettavia;

Or. en

Tarkistus 233
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'avopuolisolla' henkilöä, joka asuu 
vakituisesti ja jatkuvasti yhdessä uhrin 
kanssa ilman, että suhde on rekisteröity 
virallisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'avopuolisolla' henkilöä, joka asuu 
vakituisesti ja jatkuvasti yhdessä uhrin 
kanssa ilman, että suhde on rekisteröity 
virallisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan c kohdan viittaus avopuolisoon vaikuttaa tarpeettomalta, koska monet 
jäsenvaltiot eivät tunnusta sellaisia. Yleisesti ottaen on parempi poistaa säännös, jotta 
taataan perheoikeutta koskevan kansallisen toimivallan kunnioittaminen.

Tarkistus 235
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'avopuolisolla' henkilöä, joka asuu 
vakituisesti ja jatkuvasti yhdessä uhrin 
kanssa ilman, että suhde on rekisteröity 

c) 'avopuolisolla' erottelematta ketä 
tahansa henkilöä, joka asuu vakituisesti ja 
jatkuvasti yhdessä uhrin kanssa ilman, että 
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virallisesti; suhde on rekisteröity virallisesti

Or. en

Tarkistus 236
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'rekisteröidyn parisuhteen osapuolella' 
henkilöä, jonka kanssa uhri on 
rekisteröinyt parisuhteensa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'rekisteröidyn parisuhteen osapuolella' 
henkilöä, jonka kanssa uhri on 
rekisteröinyt parisuhteensa jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 2 artiklan c kohdan viittaus avopuolisoon vaikuttaa tarpeettomalta, koska monet 
jäsenvaltiot eivät tunnusta sellaisia. Yleisesti ottaen on parempi poistaa säännös, jotta 
taataan perheoikeutta koskevan kansallisen toimivallan kunnioittaminen.

Tarkistus 238
Iratxe García Pérez
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’korjaavan oikeuden palveluilla’ 
palveluja, joiden tavoitteena on saattaa
uhri ja syytetty yhteen, jotta nämä voivat 
päästä vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, 
miten rikoksesta aiheutunut vahinko 
voidaan hyvittää;

e) ’korjaavan oikeuden palveluilla’ 
palveluja, joiden tavoitteena on
mahdollistaa prosessi, jossa asiasta 
sovitaan tuomioistuimen ulkopuolella 
tehtävällä vapaaehtoisella sopimuksella, 
jolla syytetty hyväksyy ottamaan vastuun 
ja lupaa hyvittää, maksaa vahingot ja 
korvata uhrille, edellyttäen, että uhri
suostuu siihen ja syytetty täyttää asetetut 
ehdot;

Or. es

Tarkistus 239
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'korjaavan oikeuden palveluilla' 
palveluja, joiden tavoitteena on saattaa 
uhri ja syytetty yhteen, jotta nämä voivat 
päästä vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, 
miten rikoksesta aiheutunut vahinko 
voidaan hyvittää;

e) 'korjaavan oikeuden palveluilla' 
palveluja, joiden tavoitteena mahdollistaa 
korjaavan oikeuden prosessi, jossa 
syytetty ottaa vastuun, osallistuu vahingon 
korjaamiseen ja maksaa hyvitystä ja 
korvausta ja joka voi johtaa rikosasian 
sopimiseen tuomioistuimen ulkopuolella, 
jos uhri suostuu siihen ja jos syytetty 
täysin täyttää korjaamisen ehdot;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on ongelmallinen; siitä saa sen käsityksen, että uhri ja syytetty "ratkaisevat 
yhteisen ongelman", eikä siinä tunnusteta, että toinen henkilö (uhri) on joutunut toisen 
henkilön (syytetty) uhriksi.
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Tarkistus 240
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'korjaavan oikeuden palveluilla' 
palveluja, joiden tavoitteena on saattaa uhri 
ja syytetty yhteen, jotta nämä voivat päästä 
vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, miten 
rikoksesta aiheutunut vahinko voidaan 
hyvittää;

e) 'korjaavan oikeuden palveluilla' 
palveluja, joiden tavoitteena on saattaa uhri 
ja syytetty yhteen, jotta nämä voivat päästä 
vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, miten 
rikoksesta aiheutunut vahinko voidaan 
hyvittää. Se on lähestymistapa, jossa 
keskitytään uhrin, tekijän ja kyseisen 
yhteisön tarpeisiin sen sijaan, että 
noudatetaan abstrakteja oikeudellisia 
periaatteita tai rankaistaan tekijää;

Or. en

Tarkistus 241
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'korjaavan oikeuden palveluilla' 
palveluja, joiden tavoitteena on saattaa uhri 
ja syytetty yhteen, jotta nämä voivat päästä 
vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, miten 
rikoksesta aiheutunut vahinko voidaan 
hyvittää;

e) 'korjaavan oikeuden palveluilla' 
palveluja, joiden tavoitteena on saattaa uhri 
ja syytetty yhteen, jotta nämä voivat päästä 
vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, miten 
rikoksesta aiheutunut vahinko voidaan 
hyvittää. Korjaavan oikeuden palvelut 
voidaan toteuttaa uhrin ja tekijän suorissa 
tapaamisissa tai epäsuorissa yhteyksissä, 
joissa uhrin ei tarvitse tavata tekijää;

Or. en

Tarkistus 242
Judith Sargentini
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'vammaisella' henkilöä, jolla on 
sellainen fyysinen, psyykkinen, älyllinen 
tai aisteihin liittyvä vamma, joka yhdessä 
erilaisten esteiden kanssa voi estää hänen 
täysimääräisen ja tehokkaan 
osallistumisensa yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 243
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) ’uhrin tukipalveluilla’ palveluja, 
jotka tarjoavat joko täyttä tai osittaista 
tukea, mukaan luettuna uhrin mukana 
oleminen tai hänen edustamisensa 
tuomioistuimessa. Näiden palvelujen on 
oltava riippumattomia ja niiden 
perustavoitteena on oltava uhrin 
oikeuksien ja tarpeiden puolustaminen. 
Uhrin tukipalvelut voivat koostua myös 
asiantuntijapalveluista tietyille uhrien 
ryhmille, kuten sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille, lapsille, terrori-
iskujen uhreille, jne.

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) 'sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla' väkivaltaa, joka kohdistuu 
naiseen, koska hän on nainen, tai joka 
vaikuttaa suhteettomasti naisiin, tai 
väkivaltaa, joka kohdistuu henkilöön 
hänen sukupuolensa tai sukupuoli-
identiteettinsä vuoksi.

Or. en

Tarkistus 245
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla' naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, joka on kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen mukaan syrjinnän muoto 
ja joka kohdistuu naiseen, koska hän on 
nainen, tai joka vaikuttaa suhteettomasti
naisiin, tai väkivaltaa, joka kohdistuu 
henkilöön hänen sukupuolensa tai 
sukupuoli-identiteettinsä vuoksi

Or. en

Tarkistus 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla' rikosta, joka kohdistuu 
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henkilöön hänen sukupuolensa tai 
sukupuoli-identiteettinsä vuoksi tai joka 
vaikuttaa suhteettomasti tiettyä 
sukupuolta tai sukupuoli-identiteettiä 
edustaviin henkilöihin ja joka aiheuttaa 
uhrille fyysisiä tai henkisiä vammoja, 
henkistä kärsimystä tai taloudellisia 
menetyksiä;

Or. en

Tarkistus 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla' väkivaltaa, joka kohdistuu 
henkilöön tämän sukupuolen, sukupuoli-
identiteetin tai sukupuolisen ilmaisun 
takia.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b)'läheisväkivallalla' väkivaltaa, jota 
kohdistaa uhriin henkilö, joka on uhrin 
nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani 
tai muu perheenjäsen. Naisiin kohdistuu 
suhteettomasti tämän tyyppistä väkivaltaa.

Or. en
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Tarkistus 249
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) 'läheisväkivallalla' väkivaltaa, jota 
kohdistaa uhriin henkilö, joka on uhrin 
nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani 
tai muu perheenjäsen. Naisiin kohdistuu 
suhteettomasti tämän tyyppistä väkivaltaa, 
ja rikosta pahentaa se, että he ovat usein 
myös riippuvaisia syytetystä 
taloudellisesti, sosiaalisesti tai 
oleskeluoikeutensa suhteen. 

Or. en

Tarkistus 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) 'läheisväkivallalla' rikosta, jonka 
kohdistaa uhriin henkilö, joka on uhrin 
nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani 
tai muu perheenjäsen riippumatta siitä, 
asuuko rikoksentekijä samassa taloudessa 
uhrin kanssa tai onko hän asunut 
samassa taloudessa uhrin kanssa, ja joka 
aiheuttaa uhrille fyysisiä tai henkisiä 
vammoja, henkistä kärsimystä tai 
taloudellisia menetyksiä.

Or. en

Tarkistus 251
Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan ilman aiheetonta 
viivytystä seuraavat tiedot siitä alkaen, kun 
hän ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä 
viranomaiseen, jolla on toimivalta ottaa 
vastaan rikosilmoitus:

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan viipymättä seuraavat 
tiedot siitä alkaen, kun hän ensimmäistä 
kertaa ottaa yhteyttä viranomaiseen, jolla 
on toimivalta ottaa vastaan rikosilmoitus:

Or. en

Tarkistus 252
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan ilman aiheetonta 
viivytystä seuraavat tiedot siitä alkaen, kun 
hän ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä 
viranomaiseen, jolla on toimivalta ottaa 
vastaan rikosilmoitus:

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokaiselle uhrille annetaan ilman aiheetonta 
viivytystä ja heidän ymmärtämällään 
kielellä, aiheellisissa tapauksissa lapsen 
tarpeet huomioon ottavia 
viestintätekniikoita käyttäen, seuraavat 
tiedot siitä alkaen, kun hän ensimmäistä 
kertaa ottaa yhteyttä viranomaiseen, jolla 
on toimivalta ottaa vastaan rikosilmoitus:

Or. en

Tarkistus 253
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan ilman aiheetonta 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan uhrin pyytämässä 
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viivytystä seuraavat tiedot siitä alkaen, kun 
hän ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä 
viranomaiseen, jolla on toimivalta ottaa 
vastaan rikosilmoitus:

muodossa (kirjallisena, suullisena ja/tai 
viittomakielisenä) ja ilman aiheetonta 
viivytystä seuraavat tiedot siitä alkaen, kun 
hän ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä 
viranomaiseen, jolla on toimivalta ottaa 
vastaan rikosilmoitus:

Or. hu

Perustelu

On syytä tarkentaa, että tieto olisi mukautettava uhrin tarpeisiin.

Tarkistus 254
Rosario Crocetta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan ilman aiheetonta 
viivytystä seuraavat tiedot siitä alkaen, kun 
hän ensimmäistä kertaa ottaa yhteyttä 
viranomaiseen, jolla on toimivalta ottaa 
vastaan rikosilmoitus:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 255
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kaikki tarvittavat tiedot heidän 
oikeuksistaan, mukaan luettuina oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
oikeus saada asianajaja, oikeus 
tulkkaukseen ja oikeus 
muutoksenhakuun;
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Or. en

Tarkistus 256
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) minkälaista tukea hän voi saada; c) minkälaista tukea hän voi saada ja 
mistä;

Or. en

Tarkistus 257
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) minkälaista tukea hän voi saada; c) minkälaista tukea hänellä on oikeus
saada;

Or. it

Tarkistus 258
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) mitkä ovat rikosilmoituksen tekemistä 
seuraavat menettelyt ja mikä on uhrin 
asema tällaisten menettelyjen yhteydessä;

d) mitkä ovat rikosilmoituksen tekemistä 
seuraavat menettelyt ja mikä on uhrin 
asema tällaisten menettelyjen yhteydessä, 
mukaan luettuina aikuisiin ja nuoriin 
sovellettavat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt, 
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(lapsi)uhrien rooli, todistajanlausunnon 
antamisen tärkeys, ajoittuminen ja muoto 
sekä tavat, joilla kuulemisia voidaan 
järjestää tutkinnan ja oikeudenkäynnin 
aikana;

Or. en

Tarkistus 259
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) missä määrin ja millä ehdoilla uhrilla on 
oikeus saada oikeudellista neuvontaa, 
oikeusapua tai muuta neuvontaa;

f) millä ehdoilla uhrilla on oikeus saada 
oikeudellista neuvontaa, oikeusapua tai 
muuta riippumatonta ja pätevää
neuvontaa;

Or. en

Tarkistus 260
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) missä määrin ja millä ehdoilla uhrilla on 
oikeus saada oikeudellista neuvontaa, 
oikeusapua tai muuta neuvontaa;

f) missä määrin ja millä ehdoilla uhrilla on 
oikeus saada oikeudellista neuvontaa, 
oikeusapua tai muuta neuvontaa, mukaan 
luettuna kielellinen neuvonta;

Or. it

Tarkistus 261
Ádám Kósa
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) missä määrin ja millä edellytyksillä 
heillä on oikeus tulkkaukseen ja 
kääntämiseen, mukaan luettuna tulkkaus 
viittomakielelle;

Or. hu

Perustelu

Olisi annettava määräyksiä myös tulkkauksesta, mukaan luettuna Euroopan tason 
mahdollisuus tulkkaukseen henkilöille, jotka käyttävät oman maansa viittomakieltä, erityisesti 
ottaen huomioon vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan 
vammaisstrategiasta 2010–2020 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman ja erityisesti sen johdanto-osan L kappaleen ja 11 kohdan.

Tarkistus 262
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos uhri asuu toisessa jäsenvaltiossa, 
mitä erityisjärjestelyjä hänellä on 
käytettävissään etujensa suojaamiseksi;

h) jos uhri asuu toisessa jäsenvaltiossa, 
mitä erityisjärjestelyjä hänellä on 
käytettävissään etujensa suojaamiseksi, 
kuten eurooppalaisen suojelumääräyksen 
antamista koskeva pyyntö;

Or. en

Tarkistus 263
Rosario Crocetta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) jos uhri asuu toisessa jäsenvaltiossa, 
mitä erityisjärjestelyjä hänellä on 
käytettävissään etujensa suojaamiseksi;

h) jos uhri asuu toisessa valtiossa, mitä 
erityisjärjestelyjä hänellä on 
käytettävissään etujensa suojaamiseksi;

Or. it

Tarkistus 264
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) jos uhri asuu valtion turva-
asunnossa tai muussa laitoksessa, mitä 
erityisjärjestelyjä hänellä on 
käytettävissään voidakseen kääntyä 
nimetyn elimen puoleen ja tehdäkseen 
sille ilmoituksen;

Or. en

Tarkistus 265
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mitä valitusmenettelyjä uhrilla on 
käytettävissään, jos hänen oikeuksiaan ei 
kunnioiteta;

i) mitä valitusmenettelyjä uhrilla on 
käytettävissään, jos asiasta vastaava 
viranomainen ei kunnioita hänen 
oikeuksiaan rikosprosessissa;

Or. en
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Tarkistus 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) miten ja millaisin ehdoin he voivat 
saada suojelumääräyksen.

Or. en

Tarkistus 267
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos uhri kärsii merkittävästä traumasta, 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan seuraavat tiedot:
a) missä määrin uhrilla on oikeus 
lääketieteelliseen hoitoon;
b) missä määrin uhrilla on oikeus 
asianmukaiseen asiantuntija-apuun;
c) missä määrin ja millä ehdoilla uhri voi 
saada apua asianmukaisin 
turvajärjestelyin varustetun, soveltuvan 
vaihtoehtoisen asunnon etsimisessä;
d) miten ja millä ehdoilla uhri voi saada 
suojelumääräyksiä ja liikkua unionissa 
samalla suojelun tasolla.

Or. en

Perustelu

Psykologinen tuki voi olla uhreille tärkeää, mutta se ei aina riitä; esimerkiksi perheväkivallan 
uhrit voivat tarvita välitöntä taloudellista tukea, koska he ovat olleet taloudellisesti 
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riippuvaisia syytetystä. Tämä voi olla hyvin kiireellistä: joskus uhrilla ei edes ole rahaa ostaa 
ruokaa itselleen ja lapsilleen; siksi on parempi puhua "asianmukaisesta" tuesta.

Tarkistus 268
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos uhri on lapsi, on tärkeää, että kaikki 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 
annetaan hänelle soveltuvalla tavalla. 
Näiden tietojen on oltava helposti 
saatavilla ja niiden on annettava selkeät 
viitteet käsillä olevasta menettelystä.

Or. fr

Tarkistus 269
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on toimitettava joko suullisesti tai 
kirjallisesti yksinkertaisella ja 
ymmärrettävällä kielellä ottaen huomioon 
uhrin erityistarpeet ja tilanteen 
olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 270
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu kyseisen 
jäsenvaltion kieltä, saa ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetut tiedot 
ymmärtämällään kielellä.

Or. en

Tarkistus 271
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan hänen oikeudestaan 
saada seuraavat asiansa käsittelyyn liittyvät 
tiedot, ja jos hän on ilmoittanut 
haluavansa nämä tiedot, että ne 
toimitetaan hänelle:

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan ilman tarpeetonta 
viivytystä hänen oikeudestaan saada 
seuraavat asiansa käsittelyyn liittyvät 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 272
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan hänen oikeudestaan 
saada seuraavat asiansa käsittelyyn liittyvät 
tiedot, ja jos hän on ilmoittanut 
haluavansa nämä tiedot, että ne 
toimitetaan hänelle:

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan välittömästi hänen 
oikeudestaan saada seuraavat asiansa 
käsittelyyn liittyvät tiedot, jollei hän 
nimenomaisesti ilmoita, että hän ei halua 
näitä tietoja:

Or. en
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Tarkistus 273
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan hänen oikeudestaan 
saada seuraavat asiansa käsittelyyn liittyvät 
tiedot, ja jos hän on ilmoittanut haluavansa 
nämä tiedot, että ne toimitetaan hänelle:

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokaiselle uhrille ilmoitetaan hänen
ymmärtämällään kielellä hänen
oikeudestaan saada seuraavat asiansa 
käsittelyyn liittyvät tiedot, ja jos hän on 
ilmoittanut haluavansa nämä tiedot, että ne 
toimitetaan hänelle:

Or. en

Tarkistus 274
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mikä tahansa päätös lopettaa uhrin 
tekemän rikosilmoituksen perusteella 
aloitetut rikosoikeudenkäyntimenettelyt, 
kuten päätös lopettaa rikostutkinta, päätös 
luopua syytteestä tai oikeudenkäynnissä 
annettu lopullinen tuomio ja mahdollinen 
rangaistus, ja tällaisen päätöksen 
perustelut;

a) mikä tahansa päätös lopettaa uhrin 
tekemän rikosilmoituksen perusteella 
aloitetut rikosoikeudenkäyntimenettelyt, 
kuten päätös lopettaa rikostutkinta, päätös 
luopua syytteestä tai oikeudenkäynnissä 
annettu lopullinen tuomio ja mahdollinen 
rangaistus, ja tällaisen päätöksen 
perustelut, tai tuomioistuimen päätös, kun 
perusteluja ei kansallisen lainsäädännön 
mukaan esitetä;

Or. en

Tarkistus 275
Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mikä tahansa päätös lopettaa uhrin 
tekemän rikosilmoituksen perusteella 
aloitetut rikosoikeudenkäyntimenettelyt, 
kuten päätös lopettaa rikostutkinta, päätös 
luopua syytteestä tai oikeudenkäynnissä 
annettu lopullinen tuomio ja mahdollinen 
rangaistus, ja tällaisen päätöksen 
perustelut;

a) mikä tahansa päätös lopettaa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt, kuten 
päätös lopettaa rikostutkinta, päätös luopua 
syytteestä tai oikeudenkäynnissä annettu 
lopullinen tuomio ja mahdollinen 
rangaistus, ja tällaisen päätöksen 
perustelut;

Or. en

Tarkistus 276
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, joiden avulla uhri voi seurata
tekemänsä rikosilmoituksen perusteella 
aloitettujen
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
etenemistä, paitsi poikkeustapauksissa, 
joissa tämä saattaisi haitata 
oikeudenkäynnin asianmukaista sujumista;

b) tiedot, joiden avulla uhri voi seurata 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
etenemistä, paitsi poikkeustapauksissa, 
joissa tämä saattaisi haitata 
oikeudenkäynnin asianmukaista sujumista;

Or. en

Tarkistus 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tiedot terveydellisten, psykologisten, 
sosiaalisten ja muiden asiaankuuluvien 
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palvelujen saatavuudesta sekä niiden 
käyttötavoista ennen oikeudenkäyntiä, sen 
lykkäämistä tai peruuttamista sekä sen 
aikana ja sen jälkeen, sekä oikeudellinen 
tai muu neuvonta tai edustus, korvaukset 
ja taloudellinen hätäapu tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tiedot aikuisiin ja nuoriin 
sovellettavista 
rikosoikeudenkäyntimenettelyistä, 
mukaan luettuina lapsiuhrien rooli, 
todistajanlausunnon antamisen tärkeys, 
ajoittuminen ja muoto sekä tavat, joilla 
kuulemisia voidaan järjestää tutkinnan ja 
oikeudenkäynnin aikana;

Or. en

Tarkistus 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) tiedot uhrin käytettävissä olevista 
tukimekanismeista rikosilmoituksen 
tekemisessä sekä tutkinta- ja 
oikeudenkäyntimenettelyihin 
osallistumisessa;

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan.
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän 
on ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada ilman 
aiheetonta viivytystä tieto, kun häneen 
kohdistuneesta rikoksesta pidätetty, 
tutkintavankeuteen määrätty, syytetty tai 
tuomittu henkilö vapautetaan tai pakenee 
vankeudesta. Uhrille on myös ilmoitettava 
kaikista uhrin suojelemiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä kuten lähestymis- tai 
yhteydenottokielloista. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että uhrille tarjotaan 
tehokasta tukea ja apua kun hän saa 
tämän tiedon.

Or. en

Tarkistus 281
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan.
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän on 
ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada ilman 
aiheetonta viivytystä tieto, kun häneen 
kohdistuneesta rikoksesta pidätetty, 
tutkintavankeuteen määrätty, syytetty tai 
tuomittu henkilö vapautetaan tai on 
paennut vankeudesta, mukaan luettuna 
tutkintavankeus. Uhrille on myös 
ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä 
rikosoikeudellisten viranomaisten uhrin 
suojaamiseksi mahdollisesti antamista 
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kielloista kuten yhteydenottokielloista. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan tehokasta tukea ja apua 
kun hän saa tämän tiedon. Uhrille on
annettava tämä tieto, jollei toimivaltaisen 
viranomaisen tiedossa ole, että 
vapauttamisesta ilmoittaminen johtaa 
todennäköisesti rikoksentekijään 
kohdistuvaan vahinkoon.

Or. en

Tarkistus 282
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan. 
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän 
on ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan,
jollei uhri ole nimenomaisesti ilmoittanut, 
että hän ei halua tällaista tietoa.

Or. en

Tarkistus 283
Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan. 
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän on 
ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokaiselle uhrille tarjotaan mahdollisuus 
saada tieto, kun häneen kohdistuneesta 
rikoksesta syytetty tai tuomittu henkilö 
vapautetaan mistä tahansa vankeudesta. 
Jokaiselle uhrille on annettava tämä tieto, 
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jos hän on ilmoittanut haluavansa sitä.

Or. en

Tarkistus 284
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan.
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän on 
ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan.
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän on 
ilmoittanut haluavansa sitä. Uhri voi 
muuttaa päätöstään milloin tahansa.

Or. it

Tarkistus 285
Sonia Alfano

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan. 
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän 
on ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada ilman 
aiheetonta viivytystä tieto, kun häneen 
kohdistuneesta rikoksesta pidätetty, 
tutkintavankeuteen määrätty, syytetty tai 
tuomittu henkilö vapautetaan tai on 
paennut vankeudesta. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että uhrille tarjotaan 
tehokasta tukea ja apua kun hän saa 
tämän tiedon.

Or. it
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Tarkistus 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan.
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän on 
ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada ilman 
aiheetonta viivytystä tieto, kun häneen 
kohdistuneesta rikoksesta pidätetty, 
tutkintavankeuteen määrätty, syytetty tai 
tuomittu henkilö vapautetaan tai on 
paennut vankeudesta. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että uhrille tarjotaan 
tehokasta tukea ja apua kun hän saa 
tämän tiedon, mukaan luettuna 
mahdollisuuksien mukaan valitusoikeus. 
Uhrille on annettava tämä tieto, jollei 
toimivaltaisen viranomaisen tiedossa ole, 
että vapauttamisesta ilmoittaminen johtaa 
todennäköisesti rikoksentekijään 
kohdistuvaan vahinkoon.

Or. en

Tarkistus 287
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
uhrille ei anneta 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, jos hän on 
ilmoittanut, ettei halua niitä.

3. Jäsenvaltioiden on taattava, että uhrilla
on oikeus muuttaa milloin tahansa 
päätöstään siitä, haluaako hän saada 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot vai ei.

Or. en

Tarkistus 288
Iratxe García Pérez
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
ja hänen perheenjäsenensä täysin 
ymmärtävät, että heitä täysin ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen
yhteydessä tapahtuvassa yhteydenpidossa
toimivaltaisiin viranomaisiin, alkaen 
ensimmäisestä yhteydenpidosta 
viranomaisiin, 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen tai 
muiden rikokseen liittyvien menettelyjen 
aikana ja niiden päättymisen jälkeen,
mukaan lukien silloin kun viranomaiset 
antavat tietoja.

Or. es

Tarkistus 289
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja. Tässä 
yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ymmärtämis- ja 
viestintäongelmiin, jotka saattavat johtua 
jostakin vammasta, minkä vuoksi 
helppokäyttöiset välineet ja tietomuodot 
on asetettava etusijalle. 

Or. es
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Tarkistus 290
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa
asiasta vastaaviin viranomaisiin, mukaan 
lukien silloin kun nämä viranomaiset 
antavat tietoja.

Or. en

Tarkistus 291
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokainen uhri ymmärtää ja että häntä 
ymmärretään kaikessa
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Or. en

Tarkistus 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
jokaisen uhrin henkilökohtaiset ja 
erityiset tarpeet otetaan huomioon ja 
jokainen uhri ymmärtää ja että häntä 
ymmärretään kaikessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun 
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Or. en

Tarkistus 293
Nathalie Griesbeck

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan soveltamisessa on 
kiinnitettävä eritystä huomiota tapauksiin, 
joissa uhri on lapsi.

Or. fr

Tarkistus 294
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille, joka ei ymmärrä tai puhu 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä, annetaan hänen niin 
halutessaan maksuton tulkkaus tutkinta-
tai lainkäyttöviranomaisten 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille, joka ei ymmärrä tai puhu 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä, annetaan maksuton 
tulkkaus tutkinta- tai 
lainkäyttöviranomaisten 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
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yhteydessä suorittamissa uhrin 
kuulusteluissa, mukaan lukien 
poliisikuulusteluissa, sekä 
oikeudenistunnoissa ja kaikissa 
tarvittavissa välikäsittelyissä.

yhteydessä suorittamissa uhrin 
kuulusteluissa, mukaan lukien 
poliisikuulusteluissa, sekä 
oikeudenistunnoissa ja kaikissa 
tarvittavissa välikäsittelyissä ja kaikessa 
viestinnässä asianajajansa kanssa.

Or. en

Tarkistus 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille, joka ei ymmärrä tai puhu 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä, annetaan hänen niin 
halutessaan maksuton tulkkaus tutkinta- tai 
lainkäyttöviranomaisten 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä suorittamissa uhrin 
kuulusteluissa, mukaan lukien 
poliisikuulusteluissa, sekä 
oikeudenistunnoissa ja kaikissa 
tarvittavissa välikäsittelyissä.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille, joka ei ymmärrä tai puhu 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä, annetaan hänen niin 
halutessaan maksuton tulkkaus tutkinta- tai 
lainkäyttöviranomaisten 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä suorittamissa uhrin 
kuulusteluissa, mukaan lukien 
poliisikuulusteluissa, sekä 
oikeudenistunnoissa ja kaikissa 
tarvittavissa välikäsittelyissä. Tässä 
tulkkauksessa on otettava huomioon
uhrin erityistarpeet ja se, missä 
laajuudessa hän mahdollisesti tarvitsee 
lisätukea ymmärtääkseen keskustelujen 
koko merkityksen ja implikaatiot. On 
huolehdittava, että tämä selitetään 
hienotunteisella ja käyttäjäystävällisellä 
tavalla, jossa otetaan huomioon uhrin ikä 
ja kypsyystaso.

Or. en

Tarkistus 296
Auke Zijlstra
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille, joka ei ymmärrä tai puhu 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä, annetaan hänen niin 
halutessaan maksuton tulkkaus tutkinta- tai 
lainkäyttöviranomaisten 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä suorittamissa uhrin 
kuulusteluissa, mukaan lukien 
poliisikuulusteluissa, sekä 
oikeudenistunnoissa ja kaikissa 
tarvittavissa välikäsittelyissä.

1. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
uhrille, joka ei ymmärrä tai puhu
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä, annetaan hänen niin 
halutessaan tulkkaus tutkinta- tai 
lainkäyttöviranomaisten 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä suorittamissa uhrin 
kuulusteluissa, mukaan lukien 
poliisikuulusteluissa, sekä 
oikeudenistunnoissa ja kaikissa 
tarvittavissa välikäsittelyissä.

Or. nl

Tarkistus 297
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka haluaa tehdä rikosilmoituksen 
eikä ymmärrä tai puhu asiasta vastaavan 
viranomaisen kieltä, pystyy tekemään 
rikosilmoituksen. Tämän tuloksen 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
vähintään huolehdittava, että uhrit saavat 
rikosilmoituksen tekemisessä apua 
kielellä, jota he ymmärtävät.

Or. en

Tarkistus 298
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
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6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka haluaa tehdä rikosilmoituksen 
eikä ymmärrä tai puhu asiasta vastaavan 
viranomaisen kieltä, pystyy tekemään 
rikosilmoituksen. Jäsenvaltioiden on 
vähintään huolehdittava, että uhrit saavat 
rikosilmoituksen tekemisessä apua 
kielellä, jota he ymmärtävät. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan hänen oikeudestaan 
saada apua yksinkertaisella ja 
helppotajuisella tavalla kielellä, jota hän 
ymmärtää.

Or. en

Tarkistus 299
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikoksesta ilmoittavalle uhrille kerrotaan 
yksinkertaisella ja helppotajuisella 
kielellä uhrin oikeudesta saada tietoa 
oikeudesta osallistua aktiivisesti 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 300
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
rikoksesta ilmoittavalle uhrille kerrotaan 
yksinkertaisella ja helppotajuisella tavalla 
ja uhrin ymmärtämällä kielellä hänen 
oikeudestaan saada tietoa uhrin 
oikeudesta osallistua aktiivisesti 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 301
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että uhri voi 
käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
maksuton tulkkaus on saatavissa uhrin 
pyynnöstä myös kaikissa muissa tilanteissa 
sen mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa kyseisissä menettelyissä.

2. Sen varmistamiseksi, että uhri voi
tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
maksuton tulkkaus on saatavissa uhrin 
pyynnöstä myös kaikissa muissa tilanteissa 
sen mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa kyseisissä menettelyissä.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan hänen oikeudestaan 
saada tulkkaus yksinkertaisella ja 
helppotajuisella tavalla kielellä, jota hän 
ymmärtää.

Or. en

Tarkistus 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että uhri voi 
käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
maksuton tulkkaus on saatavissa uhrin 
pyynnöstä myös kaikissa muissa tilanteissa 
sen mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa kyseisissä menettelyissä.

2. Sen varmistamiseksi, että uhri voi 
käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
maksuton tulkkaus on saatavissa uhrin 
pyynnöstä myös kaikissa muissa tilanteissa 
sen mukaan, mitkä ovat hänen
henkilökohtaiset ja erityiset tarpeensa ja 
asemansa kyseisissä menettelyissä, jotta 
voidaan varmistaa, että uhri täysin 
ymmärtää annetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 303
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että uhri voi 
käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä,
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
maksuton tulkkaus on saatavissa uhrin 
pyynnöstä myös kaikissa muissa tilanteissa 
sen mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa kyseisissä menettelyissä.

2. Sen varmistamiseksi, että uhri voi 
käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä,
jäsenvaltiot voivat huolehtia, että tulkkaus 
on saatavissa uhrin pyynnöstä myös 
kaikissa muissa tilanteissa sen mukaan, 
mitkä ovat hänen tarpeensa ja asemansa 
kyseisissä menettelyissä.

Or. nl

Tarkistus 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tarvittaessa voidaan käyttää 
viestintäteknologiaa, kuten 
videoneuvottelua, puhelinta tai internetiä, 
jollei tulkin fyysinen läsnäolo ole 
välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
uhri kykenee käyttämään oikeuksiaan 
asianmukaisesti tai ymmärtämään 
menettelyjen kulun.

3. Tarvittaessa voidaan käyttää 
viestintäteknologiaa, kuten 
videoneuvottelua, puhelinta tai internetiä, 
jollei tulkin fyysinen läsnäolo ole 
välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
uhri kykenee käyttämään oikeuksiaan 
asianmukaisesti tai ymmärtämään 
menettelyjen kulun. Jos uhri on lapsi, on 
varmistettava, että uhrille 
videoneuvottelua tai kuulemista tai 
kuulustelua varten osoitettu huone tai 
odotustila on lapsiystävällinen eikä ole 
uhkaava.

Or. en

Tarkistus 305
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu 
asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan 
maksutta käännökset seuraavista tiedoista, 
jos ne ilmoitetaan uhrille:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 306
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu 
asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan 
maksutta käännökset seuraavista tiedoista, 
jos ne ilmoitetaan uhrille:

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu 
asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan 
maksutta ymmärtämällään kielellä
käännökset seuraavista tiedoista, jos ne 
ilmoitetaan uhrille:

Or. en

Tarkistus 307
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu 
asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan
maksutta käännökset seuraavista tiedoista, 
jos ne ilmoitetaan uhrille:

4. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että uhri, 
joka ei ymmärrä tai puhu asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan 
käännökset seuraavista tiedoista, jos ne 
ilmoitetaan uhrille:

Or. nl

Tarkistus 308
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikosilmoitus toimivaltaiselle 
viranomaiselle;

a) toimivaltaiselle viranomaiselle tehdyn 
rikosilmoituksen keskeiset osat;

Or. en
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Tarkistus 309
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedot, jotka ovat välttämättömät, jotta 
uhri voi käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä sen 
mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa näissä menettelyissä.

c) tiedot, jotka ovat välttämättömät, jotta 
uhri voi käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Uhri tai 
tämän oikeusavustaja voi esittää 
perustellun pyynnön, joka koskee muita 
tietoja, joita pidetään välttämättöminä.

Or. en

Tarkistus 310
Judith Sargentini

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedot, jotka ovat välttämättömät, jotta 
uhri voi käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä sen 
mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa näissä menettelyissä.

c) tiedot, jotka ovat välttämättömät, jotta 
uhri voi tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä sen 
mukaan, mitkä ovat hänen tarpeensa ja 
asemansa näissä menettelyissä.

Or. en

Tarkistus 311
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Tulkkaus ja kääntäminen eivät saa 
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kohtuuttomasti pitkittää 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjä.

Or. de

Perustelu

Rikosoikeudenkäyntimenettelyissä huomion kohteena on syytetty, jonka syyllisyyttä ei ole 
vielä todistettu ja joka siihen asti oletetaan syyttömäksi. Käännöstyö voi viivästyttää 
kohtuuttomasti menettelyjä erityisesti silloin, kun oletettu rikoksentekijä on pidätettynä. Siksi 
kääntäminen olisi rajoitettava välttämättömään.

Tarkistus 312
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
käytössä on menettely tai mekanismi sen 
selvittämiseksi, puhuuko ja ymmärtääkö 
uhri rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä ja tarvitseeko hän tulkin 
apua.

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
käytössä on menettely tai mekanismi sen 
selvittämiseksi, puhuuko ja ymmärtääkö 
uhri rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä ja tarvitseeko hän tulkin 
apua. Jäsenvaltioissa, joissa on useampia 
kuin yksi virallinen kieli, tätä oikeutta 
sovelletaan uhrin valitsemaan viralliseen 
kieleen, vaikka se ei olisi kyseisessä 
jäsenvaltioissa yleisesti käytetty kieli.

Or. es

Tarkistus 313
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
käytössä on menettely tai mekanismi sen 
selvittämiseksi, puhuuko ja ymmärtääkö 

5. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
käytössä on menettely tai mekanismi sen 
selvittämiseksi, puhuuko ja ymmärtääkö 
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uhri rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä ja tarvitseeko hän tulkin 
apua.

uhri rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käytettävää kieltä ja tarvitseeko hän tulkin 
apua.

Or. nl

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja
tarpeidensa mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia, riippumattomia ja uhrin 
edun mukaisia uhrien tukipalveluja
hetkestä, jolloin uhri kärsii vahinkoa, 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
ja niiden päättymisen jälkeen ja 
riippumatta siitä, missä rikos tapahtui.

Or. en

Tarkistus 315
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja
tarpeidensa mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia, asianmukaisia, 
riippumattomia ja uhrin edun mukaisia
uhrien tukipalveluja hetkestä, jolloin uhri 
kärsii vahinkoa, 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
ja niiden päättymisen jälkeen ja 
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riippumatta siitä, missä rikos tapahtui. 
Jotta uhri, jolla on erityistarpeita, voi 
saada mahdollisimman hyvää tukea, 
hänellä on oltava mahdollisuus käyttää 
uhrien tukipalveluja, jotka ovat 
erikoistuneet sellaisiin rikoksiin kuin mitä 
uhriin on kohdistunut.

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden kriteeriä on sovellettava riippumatta tarjottujen tukipalvelujen julkisesta 
tai yksityisestä luonteesta. 

Tarkistus 316
Angelika Werthmann

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja 
tarpeidensa mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja 
tarpeidensa mukaan ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyä, sen 
aikana ja aiheellisen ajan sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 317
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on
oikeudellisesta asemastaan riippumatta
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luottamuksellisia uhrien tukipalveluja
tarpeidensa mukaan.

mahdollisuus käyttää maksutta
helppokäyttöisiä ja luottamuksellisia 
uhrien tukipalveluja hetkestä, jolloin uhri 
kärsii vahinkoa, 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
ja niiden päättymisen jälkeen ja 
riippumatta siitä, missä rikos tapahtui.

Or. en

Tarkistus 318
Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja 
tarpeidensa mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja 
tarpeidensa mukaan sekä omassa 
jäsenvaltiossaan että tarpeen mukaan 
muissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Tämä antaa uhreille ja heidän perheilleen mahdollisuuden käyttää uhrien tukipalveluja 
rajatylittävissä tilanteissa, joissa rikos on tapahtunut eri jäsenvaltiossa kuin missä he asuvat.

Tarkistus 319
Auke Zijlstra

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta

1. Jäsenvaltiot voivat huolehtia, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää luottamuksellisia 
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luottamuksellisia uhrien tukipalveluja 
tarpeidensa mukaan.

uhrien tukipalveluja tarpeidensa mukaan.

Or. nl

Tarkistus 320
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietyntyyppisten rikosten, kuten 
sukupuoleen perustuvan väkivallan tai 
lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, 
uhreilla on oltava mahdollisuus saada 
asiantuntijan tukipalveluja, jotta voidaan 
varmistaa, että he saavat parhaan 
mahdollisen tuen.

Or. es

Tarkistus 321
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että uhreille tarjotaan 
apua ja tukea heti, kun toimivaltaisilla 
viranomaisilla on perustelua syytä uskoa, 
että uhrit ovat saattaneet joutua jonkin 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan rikoksen kohteiksi.

Or. it
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