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Pakeitimas 103
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, kuri pagrįsta teisminių 
sprendimų tarpusavio pripažinimu
civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

(1) Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą 
išsaugoti ir vystyti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, kuri pagrįsta pagarba 
žmogaus teisėms, demokratinėmis 
institucijomis ir teisinės valstybės 
principu, taip pat kurios esmė yra 
teisminių sprendimų tarpusavio 
pripažinimas civilinėse ir baudžiamosiose 
bylose.

Or. en

Pakeitimas 104
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga pasiryžusi apsaugoti 
nusikaltimų aukas ir nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, taip pat priėmė 2001 m. 
kovo 15 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose. Pagal Stokholmo programą, kurią 
per 2009 m. gruodžio 10 ir 11 d. posėdį 
priėmė Europos Vadovų Taryba, Komisija 
ir valstybės narės paragintos išnagrinėti, 
kaip pagerinti teisės aktus ir praktines 
paramos priemones aukų apsaugai 
užtikrinti.

(2) Sąjunga pasiryžusi apsaugoti 
nusikaltimų aukas ir nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, taip pat priėmė 2001 m. 
kovo 15 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose. Pagal Stokholmo programą, kurią 
per 2009 m. gruodžio 10 ir 11 d. posėdį 
priėmė Europos Vadovų Taryba, Komisija 
ir valstybės narės paragintos išnagrinėti, 
kaip pagerinti teisės aktus ir praktines 
paramos priemones aukų apsaugai 
užtikrinti ir į Europos prioritetus įtraukti 
dėmesį ir paramą visoms aukoms, ypač 
terorizmo aukoms, taip pat šių aukų 
pripažinimą.

Or. es
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Pakeitimas 105
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga pasiryžusi apsaugoti 
nusikaltimų aukas ir nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, taip pat priėmė 2001 m. 
kovo 15 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose. Pagal Stokholmo programą, kurią 
per 2009 m. gruodžio 10 ir 11 d. posėdį 
priėmė Europos Vadovų Taryba, Komisija 
ir valstybės narės paragintos išnagrinėti, 
kaip pagerinti teisės aktus ir praktines 
paramos priemones aukų apsaugai 
užtikrinti.

(2) Sąjunga pasiryžusi apsaugoti 
nusikaltimų aukas ir nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, taip pat priėmė 2001 m. 
kovo 15 d. Tarybos pamatinį sprendimą dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose. Pagal Stokholmo programą, kurią 
per 2009 m. gruodžio 10 ir 11 d. posėdį 
priėmė Europos Vadovų Taryba, Komisija 
ir valstybės narės paragintos išnagrinėti, 
kaip pagerinti teisės aktus ir praktines 
paramos priemones aukų apsaugai 
užtikrinti ir kaip įgyvendinant piliečių 
interesams ir poreikiams skirtus veiksmus 
sutvirtinti laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę.

Or. en

Pakeitimas 106
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Ši direktyva yra teisės aktų rinkinio, 
kuriuo siekiama sustiprinti aukų teises 
Sąjungoje, dalis. Valstybės narės ją 
įgyvendindamos turėtų atsižvelgti į 
2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/92/ES dėl kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 
pornografija1.
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______________
1 OL L 335, 2011 12 17, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 107
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Taryba savo 2010 m. kovo 8 d. 
išvadose dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo Europos Sąjungoje ragino 
valstybės nares skirti pakankamai išteklių 
smurto prieš moteris prevencijai ir kovai 
su juo, taip pat teikti tinkamą pagalbą 
aukoms ir jų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 108
Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl naujos ES 
kovos su smurtu prieš moteris politikos 
programos prioritetų ir metmenų1

siūloma, kad kovos su smurtu prieš 
moteris, šeiminiu smurtu ir moterų lytinių 
organų žalojimu strategija būtų ateityje 
teisėkūros procedūra priimtų 
baudžiamosios teisės priemonių, skirtų 
kovai su smurtu dėl lyties, taip pat kovos 
su smurtu prieš moteris politikos 
programos (politika, prevencija, apsauga, 
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baudžiamasis persekiojimas, nuostatos ir 
partnerystė), pagrindas, į kurį būtų 
atsižvelgiama ES veiksmų plane.
_____________
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Pakeitimas 109
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios
institucijose, paramos aukoms arba
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos aukomis ir su 
jomis kompetentingose institucijose, 
paramos aukoms, atkuriamojo teisingumo 
paslaugų tarnybose arba kitose 
atitinkamose su jomis susisiekusiose 
organizacijose visuomet turėtų būti 
elgiamasi pagarbiai, jautriai ir 
profesionaliai, atsižvelgiant į jų asmeninę 
padėtį, teises ir neatidėliotinus poreikius, 
amžių, lytį, negalią ir subrendimą, taip pat 
visapusiškai gerbiant jų fizinę, psichinę ir 
moralinę neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
galimybę veiksmingai pasinaudoti teise 
kreiptis į teismą.

Or. es

Pakeitimas 110
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios 
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

(5) Nusikaltimais pažeidžiamos aukų 
asmens teisės. Aukos turėtų būti 
pripažįstamos, valdžios institucijose, 
paramos aukoms arba atkuriamojo 
teisingumo tarnybose su aukomis turėtų 
būti elgiamasi individualiai, pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai gerbiant
jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

Or. es

Pakeitimas 111
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios 
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos,
tinkamai gerbiant jų žmogaus teises, 
turėtų būti pripažįstamos, o valdžios 
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, visiškai jų nediskriminuojant 
dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės, genetinių ypatybių, 
kalbos, religijos arba įsitikinimų, politinių 
ar kitokių pažiūrų, pilietybės, priklausymo 
tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo, 
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tinkamą galimybę kreiptis į teismą. negalios, amžiaus, lytinės tapatybės ir jos 
raiškos, seksualinės orientacijos, 
imigracijos arba nuolatinės gyvenamosios 
vietos statuso, sveikatos būklės (įskaitant 
ŽIV ir AIDS), taip pat visapusiškai 
gerbiant jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

Or. en

Pakeitimas 112
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

(5) Nusikaltimais pažeidžiamos aukų 
asmens teisės, taip pat kenkiama visai 
visuomenei. Aukos turėtų būti 
pripažįstamos, kompetentingose
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai gerbiant
jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
galimybę veiksmingai ir laiku pasinaudoti 
teise kreiptis į teismą.

Or. it
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Pakeitimas 113
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios 
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

(5) Nusikaltimais pažeidžiamos aukų 
asmens teisės, taip pat kenkiama 
visuomenei. Aukos turėtų būti 
pripažįstamos, valdžios institucijose, 
paramos aukoms arba atkuriamojo 
teisingumo tarnybose su aukomis turėtų 
būti elgiamasi pagarbiai, jautriai ir 
profesionaliai, atsižvelgiant į jų asmeninę 
padėtį ir neatidėliotinus poreikius, amžių, 
lytį, negalią ir subrendimą, taip pat 
visapusiškai gerbiant jų fizinę, psichinę ir 
moralinę neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

Or. nl

Pakeitimas 114
Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios 
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę 

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos,
tinkamai gerbiant jų žmogaus teises, 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios 
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, visiškai jų nediskriminuojant 
dėl amžiaus, lyties, odos spalvos, etninės 
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neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, 
kalbos, religijos arba įsitikinimų, politinių 
ar kitokių pažiūrų, teisinio statuso, 
pilietybės, priklausymo tautinei mažumai, 
nuosavybės, gimimo, lytinės tapatybės ir 
jos raiškos, seksualinės orientacijos, 
imigracijos arba nuolatinės gyvenamosios 
vietos, sveikatos būklės (įskaitant ŽIV ir 
AIDS), taip pat visapusiškai gerbiant jų 
fizinę, psichinę ir moralinę neliečiamybę. 
Aukos turėtų būti apsaugotos nuo antrinės 
ir pakartotinės viktimizacijos bei 
bauginimų, turėtų gauti tinkamą paramą, 
kad galėtų atsigauti, ir tinkamą galimybę 
kreiptis į teismą.

Or. en

Pakeitimas 115
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Be to, nusikaltimai kenkia visai 
visuomenei ir sambūvio vertybėms, 
kuriomis jis pagrįsta. Šis principas ypač 
aiškus, kai tam tikros organizacijos 
nedemokratinėmis priemonėmis siekia 
pakeisti pagrindines sambūvio taisykles 
arba, naudodamos smurtą, bando įsteigti 
neformalias valdžios struktūras, kurios 
veiktų kartu su teisiškai nustatytomis. 
Pavyzdžiui, teroristinės ir mafijos 
organizacijos. Šiais atvejais kyla 
konkrečių problemų, pavyzdžiui, 
organizuotas bauginimas, taigi tokį 
poveikį patyrusių asmenų apsaugai, 
paramai ir pripažinimui atsiranda 
ypatingi reikalavimai.

Or. es
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Pakeitimas 116
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl 
žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 
2010–2020 m. Europos strategijos dėl 
negalios, kurioje teigiama, kad daugelis 
neįgalių asmenų toliau kenčia dėl 
diskriminacijos, patiriamos nepripažįstant 
jų lygių teisių prieš įstatymą ir 
teisingumą, ir valstybės narės raginamos 
ištaisyti šiuos trūkumus, įskaitant 
užtikrinti veiksmingą asmenų su negalia 
prieigą prie teisingumo, ypač susijusią su 
komunikacijų laisve ir galimybe naudotis
komunikacijų priemonėmis, taip pat 
Brailio raštu, gestų kalba ir kitais 
alternatyviais komunikacijos būdais;

Or. hu

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant apsaugoti ir užtikrinti aukų teises; Europos Parlamentas jau patvirtino 
poziciją dėl žmonių su negalia teisės kreiptis į teismą užtikrinimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 

(7) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
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psichinę neliečiamybę, privatų ir šeimos 
gyvenimą, nuosavybę, taip pat vaiko, 
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų teises ir 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

psichinę neliečiamybę, teisę į 
nediskriminavimą, teisę į tai, kad būtų 
gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, 
lyčių lygybės principas, teisę į nuosavybę, 
taip pat vaiko, pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų teises ir teisę į teisingą bylos 
nagrinėjimą;

Or. en

Pakeitimas 118
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, privatų ir šeimos 
gyvenimą, nuosavybę, taip pat vaiko,
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų teises ir 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

(7) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, privatų ir šeimos 
gyvenimą, nuosavybę, taip pat vaiko, 
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų teises ir 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Ši 
direktyva nedaro poveikio1951 m. JT 
konvencijoje dėl pabėgėlių statuso 
nustatytam negrąžinimo principui ir 
pagrindinei aukų teisei prireikus prašyti 
prieglobsčio ir jį gauti;

Or. en

Pakeitimas 119
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės (7) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
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teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, privatų ir šeimos 
gyvenimą, nuosavybę, taip pat vaiko, 
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų teises ir 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, laisvę ir saugumą, 
teisę į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir 
šeimos gyvenimas, teisę į 
nediskriminavimą, teisę, teisę į nuosavybę, 
taip pat vaiko, pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų teises ir teisę į teisingą bylos 
nagrinėjimą.

Or. it

Pakeitimas 120
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva nustatomos minimalios 
taisyklės. Valstybės narės gali praplėsti 
šioje direktyvoje numatytas teises, kad 
užtikrintų didesnio lygio apsaugą.

(8) Šia direktyva nustatomos minimalios 
taisyklės. Valstybės narės gali praplėsti 
šioje direktyvoje numatytas teises, kad 
užtikrintų didesnio lygio apsaugą. Šioje 
direktyvoje numatytos aukų teisės nedaro 
poveikio nusikaltėlio teisėms. Ši direktyva 
taikoma ir tuo atveju, kai asmuo 
nuteisiamas už padarytą nusikaltimą; 
Direktyva turėtų būti taikoma Sąjungoje 
padarytoms nusikalstamoms veikoms ir 
Sąjungoje nagrinėjamoms 
baudžiamosioms byloms.

Or. en

Pakeitimas 121
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Ši direktyva pagrįsta principu, kad 
valstybės tarnybos, siekdamos nusikaltimų 
aukoms suteikti tinkamo lygio pagalbą, 
turi dalyvauti visais administraciniais 
lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmeniu. Taigi joje 
skatinama atsižvelgti į valstybės tarnybų 
patirtį, tarpinstitucinį koordinavimą ir 
visų lygių valdžios institucijų dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant paramos 
programas ir nagrinėjant jų finansines 
pasekmes. Šiose rekomendacijose 
siekiama trijų tikslų: pagerinti 
visuomenės informuotumą apie šias 
programas ir padėti visuomenei jomis 
naudotis, sumažinti arba atsisakyti 
biurokratijos, su kuria susiduria aukos, 
norinčios pasinaudoti įvairiais 
lygmenimis siūlomomis programomis, ir 
užtikrinti, kad pagalbą būtų galima toliau 
teikti. Siekiant šių tikslų reikėtų 
patobulinti bendro informacijos centro 
arba vieno langelio principą ir imtis 
veiksmų, kad visoms šio pobūdžio 
tarnyboms būtų numatyta bendra 
Europos juridinio asmens tapatybė. Šių 
bendrų informacijos centrų valdymas 
turėtų būti nustatytas tuo administraciniu 
lygiu, kuris yra arčiausiai visuomenės, 
arba tuo – kuris labiausiai suderinamas 
su atitinkamos valstybės narės teisės 
aktais. Reikėtų skatinti kuo labiau 
naudotis informacijos ir ryšių 
technologijomis siekiant pirmenybę skirti 
šių programų įtraukimui į elektroninio 
valdymo sistemas.

Or. es

Pakeitimas 122
Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Direktyva turėtų būti aiškinama ir 
taikoma atsižvelgiant į kitų asmenų, 
įskaitant įtariamųjų ar asmenų, 
kaltinamų padarius nusikaltimą, teises. 
Nusikaltimų aukų aukšto lygio apsauga 
neturėtų daryti poveikio Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 
straipsnyje įtvirtintai teisei į gynybą. Šioje 
direktyvoje numatytos aukų apsaugos 
priemonės turėtų būti aiškinamos siaurai 
ir laikantis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje įtvirtinto ir Europos 
žmogaus teisių teismo praktikoje 
išaiškinto teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą principo.

Or. en

Pakeitimas 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
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nusikaltimą. nusikaltimą. Tokios paramos ir pagalbos 
priemonės atitinkamais atvejais turėtų 
būti pritaikytos konkrečiai lyčiai ir jomis 
galėtų naudotis neįgalios aukos;

Or. en

Pakeitimas 124
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama yra itin svarbi 
tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą. Bet kokios priemonės, 
susijusios su šia parama ir pagalba, turėtų 
būti pritaikytos konkrečiai lyčiai ir jas 
įgyvendinant reikėtų atsižvelgti į aukos 
amžių.

Or. it

Pakeitimas 125
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

(9) asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis ar pažeidėjas 
yra nustatytas, sulaikytas, patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn ar nuteistas, ir 
nepaisant nusikaltėlio ar pažeidėjo ir aukos 
giminystės ryšių. Dėl nusikaltimo taip pat 
nukenčia aukų šeimos nariai, visų pirma 
mirusios aukos šeima, kuri teisėtai 
suinteresuota baudžiamąja byla. Todėl 
tokios netiesioginės aukos taip pat turėtų 
saugomos pagal šią direktyvą. Aukoms 
reikalinga tinkama parama ir pagalba net 
prieš pranešant apie nusikaltimą. Tokia 
parama gali būti itin svarbi tam, kad auka 
atsigautų ir priimtų sprendimą galiausiai 
pranešti apie nusikaltimą. Jeigu auka yra 
vaikas, tėvų pareigų turėtojui turėtų būti 
suteikta teisė vaiko vardu naudotis šioje 
direktyvoje nustatytomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 126
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
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svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą. Tokios paramos ir pagalbos 
priemonės atitinkamais atvejais turėtų 
būti pritaikytos konkrečiai lyčiai ir jomis 
galėtų naudotis neįgalios aukos;

Or. en

Pakeitimas 127
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Vaikų, kurie stebėjo šeiminį smurtą, 
psichologinė reakcija gali būti panaši į tų 
vaikų, kurie buvo iš tiesų išnaudoti, 
reakciją. Todėl tokios netiesioginės aukos 
pagal šią direktyvą taip pat turėtų būti 
saugomos, remiamos ir turėti teisę į 
kompensaciją. Aukoms reikalinga tinkama 
parama ir pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

Or. en

Pakeitimas 128
Axel Voss
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba neatsižvelgiant į tai, ar jos 
praneša apie nusikaltimą. Tokia parama 
gali būti itin svarbi tam, kad auka atsigautų 
ir priimtų sprendimą galiausiai pranešti 
apie nusikaltimą.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas tik paaiškinti, o ne pakeisti Komisijos pasiūlymą. Pakeitime tik 
paaiškinama, kad aukoms reikia paramos ir pagalbos prieš tai, kai jos praneša apie 
nusikaltimą, taip pat pagalbos poreikis yra, jei jos ir nepraneša apie nusikaltimą.

Pakeitimas 129
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
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byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

byla ir visomis susijusiomis taisomosiomis 
bei kompensacinėmis priemonėmis. Todėl 
tokios netiesioginės aukos taip pat turėtų 
saugomos pagal šią direktyvą. Aukoms 
reikalinga tinkama parama ir pagalba net 
prieš pranešant apie nusikaltimą. Tokia 
parama gali būti itin svarbi tam, kad auka 
atsigautų ir priimtų sprendimą galiausiai 
pranešti apie nusikaltimą. Visos paramos ir 
pagalbos priemonės atitinkamais atvejais 
turėtų būti pritaikytos konkrečiai lyčiai.

Or. it

Pakeitimas 130
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla, taip pat nusikaltimus išgyvenusių 
aukų, kurioms dėl sunkių sužalojimų 
būtina labai didelė pagalba, šeimos nariai 
arba kiti joms padedantys asmenys. Todėl 
tokios netiesioginės aukos taip pat turėtų 
saugomos pagal šią direktyvą. Aukoms 
reikalinga tinkama parama ir pagalba net 
prieš pranešant apie nusikaltimą. Tokia 
parama gali būti itin svarbi tam, kad auka 
atsigautų ir priimtų sprendimą galiausiai 
pranešti apie nusikaltimą.

Or. lt
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Pakeitimas 131
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Viktimizacijos, kuri nėra tiesioginis 
nusikalstamos veikos rezultatas, bet 
atsiranda aukai bendraujant su 
institucijomis ir tam tikrais asmenimis 
arba dėl tų institucijų ar asmenų 
neveiklumo, vadinamos antrine 
viktimizacija, reikėtų vengti teikiant 
nusikaltimo aukoms paslaugas, 
pritaikytas jų poreikiams. Šios paslaugos 
turėtų būti teikiamos atsižvelgiant į su 
lytimi susijusius veiksnius, poveikį ir tam 
tikrų formų smurto pasekmes, kartu 
veikiant pagal lyčių lygybės ir žmogaus 
teisių nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 132
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Šeimos narių sąvoka apibrėžta 
valstybių narių nacionaliniuose 
įstatymuose ir neturėtų būti 
reglamentuojama šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 133
Ádám Kósa
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Teikiant informaciją turėtų būti 
skiriama pakankamai dėmesio siekiant 
užtikrinti, kad su aukomis būtų elgiamasi 
pagarbiai, kad gavusios informaciją jos 
galėtų priimti sprendimus dėl savo 
dalyvavimo bylos nagrinėjime ir 
naudojimosi savo teisėmis būdų. Taigi itin 
svarbu aukai suteikti informaciją apie 
dabartinę bylos nagrinėjimo būklę ir eigą. 
Taip pat labai svarbu suteikti informaciją, 
kad auka galėtų nuspręsti, ar prašyti 
peržiūrėti sprendimą nevykdyti 
baudžiamojo persekiojimo.

(10) Teikiant informaciją turėtų būti 
skiriama pakankamai dėmesio siekiant 
užtikrinti, kad su aukomis būtų elgiamasi 
pagarbiai, kad gavusios informaciją jos 
galėtų priimti sprendimus dėl savo 
dalyvavimo bylos nagrinėjime ir 
naudojimosi savo teisėmis būdų. Taigi itin 
svarbu aukai tinkamai ir suprantamai 
suteikti informaciją apie dabartinę bylos 
nagrinėjimo būklę ir eigą. Taip pat labai 
svarbu suteikti informaciją, kad auka 
galėtų nuspręsti, ar prašyti peržiūrėti 
sprendimą nevykdyti baudžiamojo 
persekiojimo.

Or. hu

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant apsaugoti ir užtikrinti aukų teises.

Pakeitimas 134
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą 
auka galėtų būti suprasta. Turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, ar auka supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, aukos amžių, 
subrendimą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Ši 
informacija ir konsultacijos turėtų būti 
teikiamos paprasta ir suprantama kalba. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad 
nagrinėjant bylą auka galėtų būti suprasta. 
Turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar auka 
supranta kalbą, kuria teikiama informacija, 
aukos amžių, subrendimą, intelektinius ir 
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su rega ar klausa. Per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į aukos bendravimo 
sunkumus.

emocinius gebėjimus, raštingumo lygį ir 
bet kokį intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., 
susijusį su rega ar klausa. Per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į aukos 
bendravimo sunkumus. Turėtų būti 
sudaryta galimybė pranešti apie 
nusikaltimą aukai suprantama kalba.

Or. en

Pakeitimas 135
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą 
auka galėtų būti suprasta. Turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, ar auka supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, aukos amžių, 
subrendimą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į aukos bendravimo 
sunkumus.

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą 
auka galėtų būti suprasta. Turėtų būti 
atsižvelgiama į šiuos aspektus: ar auka 
supranta kalbą, kuria teikiama informacija, 
aukos amžių, subrendimą, intelektinius ir 
emocinius gebėjimus, raštingumo lygį ir 
bet kokį intelekto ar fizinį arba jutimų 
sutrikimą, pvz., susijusį su rega ar klausa. 
Per baudžiamosios bylos nagrinėjimą taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į aukos 
bendravimo sunkumus.

Or. hu

Pagrindimas

Reikėjo šias kategorijas paaiškinti.

Pakeitimas 136
Auke Zijlstra
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą 
auka galėtų būti suprasta. Turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, ar auka supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, aukos amžių, 
subrendimą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į aukos bendravimo 
sunkumus.

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą 
auka galėtų būti suprasta. Gali būti 
atsižvelgiama į tai, ar auka supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, aukos amžių, 
subrendimą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą taip pat gali būti atsižvelgiama 
į aukos bendravimo sunkumus.

Or. nl

Pakeitimas 137
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu, kuris reiškia ir 
vertimą dėl lingvistinių priežasčių, ir 
vertimą, reikalingą dėl komunikacijos 
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atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

problemų, kylančių dėl galimos aukos 
negalios. Kiek tai susiję su kitais 
baudžiamosios bylos aspektais, vertimo 
žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

Or. es

Pakeitimas 138
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu į aukos 
pasirinktą kalbą. Kiek tai susiję su kitais 
baudžiamosios bylos aspektais, vertimo 
žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

Or. es
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Pakeitimas 139
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu, taip pat 
vertimu į gestų kalbą. Kiek tai susiję su 
kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 140
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
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suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimo 
žodžiu ir raštu paslaugos turėtų būti 
teikiamos tiek, kiek tai būtina, kad aukos 
galėtų naudotis savo teisėmis. Vertimo 
žodžiu, įskaitant vertimą į gestų kalbą, ir 
vertimo raštu paslaugos pagal šią 
direktyvą turėtų būti teikiamos viena iš 
kalbų, kuria kalba ir kurią supranta 
aukos, ir tuo būdu, kurį jos pasirinko, kad 
joms būtų sudaryta galimybė visiškai 
pasinaudoti savo teisėmis.

Or. hu

Pagrindimas

Žmonės turintys klausos negalią ypač pažeidžiami komunikacijos srityje. Sprendimų yra, 
tampa vis lengviau juos gauti, jie darosi vis veiksmingesni, tai sudaro galimybes informaciją 
perduoti žmonėms, turintiems klausos negalią, ir užtikrina galimybę be kliūčių kreiptis į 
teismą, nors vis dar yra suvaržymų.

Pakeitimas 141
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

Or. nl

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 142
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis neatsižvelgiant į jos 
pilietybę. Todėl per apklausą ir 
dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
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Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas 
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 143
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo
aukoms, reikia specialių paramos paslaugų 
dėl konkrečių nusikaltimo, kurio aukomis 
jos tapo, ypatumų.

Or. es

Pakeitimas 144
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Vaikams ir tam tikrų grupių 
aukoms, kaip antai seksualinio smurto, 
nusikaltimų dėl lyties, rasinės neapykantos 
ar kitų neapykantos nusikaltimų aukoms 
arba masinės viktimizacijos aukoms, gali 
prireikti specialių paramos paslaugų dėl 
konkrečių nusikaltimo, kurio aukomis jos 
tapo, ypatumų.

Or. en

Pakeitimas 145
Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Vaikams ir tam tikrų grupių 
aukoms, kaip antai seksualinio smurto, 
nusikaltimų dėl lyties, rasinės neapykantos, 
kankinimų, žiauraus, nežmoniško ar 
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terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

žeminančio elgesio, žmogaus teisių 
baudžiamųjų pažeidimų, kuriuos padarė 
valstybės tarnautojai, ar kitų neapykantos 
nusikaltimų aukoms arba masinės 
viktimizacijos aukoms, gali prireikti 
specialių paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų. Valstybės narės turėtų skirti 
reikiamus išteklius, kad būtų užtikrinta 
parama ir pagalba aukoms ir jų apsauga.

Or. en

Pakeitimas 146
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
nusikaltimų, padarytų dėl diskriminacijos, 
ar terorizmo aukoms, arba kankinimo ar 
kitokio žiauraus, nežmoniško ar 
žeminančio elgesio ir baudimo aukoms, 
gali prireikti specialių paramos paslaugų 
dėl konkrečių nusikaltimo, kurio aukomis 
jos tapo, ypatumų.

Or. en
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Pakeitimas 147
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

(13) Galimybė naudotis pagal nacionalinę 
teisę registruotų ir stebimų vyriausybinių 
arba nevyriausybinių organizacijų parama 
turėtų būti suteikta nuo nusikaltimo 
padarymo momento, per bylos nagrinėjimą 
ir po jo, atsižvelgiant į aukos poreikius. 
Parama turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

Or. it

Pakeitimas 148
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą

(13) Galimybė naudotis tinkamai 
nustatytų vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
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geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

formalumų ir užtikrinant tinkamą
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo ar organizuoto nusikalstamumo
aukoms, gali prireikti specialių paramos 
paslaugų dėl konkrečių nusikaltimo, kurio 
aukomis jos tapo, ypatumų. Valstybės 
narės turi skirti pakankamus išteklius, 
kurių reikia aukų paramai, pagalbai 
aukoms ir jų apsaugai, ir, visų pirma, 
konfiskuotas iš nusikalstamos veikos, 
susijusios su bendro pobūdžio 
nusikaltimais, organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu, gautas 
pajamas turi skirti šiam tikslui.

Or. it

Pakeitimas 149
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, neapykantą kurstančios kalbos 
ar neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
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nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

Or. en

Pakeitimas 150
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių 
arba nevyriausybinių organizacijų parama 
turėtų būti suteikta nuo nusikaltimo 
padarymo momento, per bylos nagrinėjimą 
ir po jo, atsižvelgiant į aukos poreikius. 
Parama turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

(13) Galimybė naudotis parama turėtų būti 
suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant patenkinti konkrečius 
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moterų, kurios yra smurto dėl lyties 
aukos, poreikius būtinos konkrečios 
paramos struktūros. Šios struktūros turėtų 
būti įsteigtos vadovaujantis moterų 
prieglaudų žiniomis ir patirtimi ir turėtų 
sustiprinti šių prieglaudų galimybes toliau 
plėtoti paramos aukoms veiklą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Paramos teikimas neturėtų priklausyti 
nuo to, ar auka dėl nusikaltimo pateikė 
pareiškimą kompetentingai institucijai, 
pvz., policijai, tačiau tokios institucijos 
dažnai turi geriausias sąlygas pranešti 
aukoms apie paramos galimybę. Todėl 
valstybės narės raginamos sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad aukas būtų galima 
nukreipti į paramos aukoms paslaugų 
tarnybas, kartu užtikrinant, kad būtų galima 
laikytis duomenų apsaugos reikalavimų.

(14) Paramos teikimas neturėtų priklausyti 
nuo to, ar auka dėl nusikaltimo pateikė 
pareiškimą kompetentingai institucijai, 
pvz., policijai, tačiau tokios institucijos 
dažnai turi geriausias sąlygas pranešti 
aukoms apie paramos galimybę. Todėl 
valstybės narės raginamos sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad aukas būtų galima 
nukreipti į paramos aukoms paslaugų 
tarnybas, kartu užtikrinant, kad būtų galima 
laikytis duomenų apsaugos reikalavimų.
Tam tikrų nusikaltimų atvejais, 
pavyzdžiui, smurto dėl lyties atveju, aukas 
reikėtų siųsti tiesiai į specialias paramos 
aukoms tarnybas siekiant išvengti streso, 
kurį sukeltų pakartotinis siuntimas.

Or. en

Pakeitimas 153
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Žmonėms, dėl nusikaltimų 
patyrusiems fizinę ar psichinę negalią, 
turėtų būti teikiamas medicininis gydymas 
ir priežiūra, pritaikyta prie konkrečios jų 
padėties.

Or. es

Pakeitimas 154
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Tais atvejais, kai teisės pažeidimai, 
dėl kurių reikalinga aukų apsauga, yra 
susiję su tikslu gauti turtinės naudos, 
valstybės narės raginamos numatyti 
galimybę pažeidėjams skirti finansines 
bausmes.

Or. it

Pakeitimas 155
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga nuo 
tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga nuo 
tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
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siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.

siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius
veiksnius kaip nusikaltimo tipas, pobūdis 
ir sunkumas, padarytų sužalojimų 
sunkumas, skirtinga galia, taip pat aukos 
amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Bylos 
nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau turėtų būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai ar bet kokios 
kitos formos smurtas proceso metu, turėtų 
būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.

Or. es

Pakeitimas 156
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga nuo 
tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga nuo 
tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
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informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.

informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą. Bet kuriuo atveju 
tokiems veiksmams susijusi auka turi 
duoti aiškų sutikimą.

Or. es

Pakeitimas 157
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga
nuo tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai. Siekiant išvengti tolesnės 
viktimizacijos tokios paslaugos turėtų būti 
teikiamos kompetentingai ir visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.
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Or. en

Pakeitimas 158
Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga 
nuo tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai. Siekiant išvengti antrinės
viktimizacijos tokios paslaugos turėtų būti 
teikiamos kompetentingai ir visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą. Atsižvelgiant į tai, 
kiek naudos gali duoti atkuriamasis 
teisingumas, reikėtų sudaryti galimybę 
aukoms kuo labiau naudotis šiomis 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 159
Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai, tačiau būtina apsauga 
nuo tolesnės viktimizacijos. Todėl tokios 
paslaugos turėtų būti teikiamos visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą.

(16) Atkuriamojo teisingumo paslaugos, 
įskaitant, pvz., tarpininkavimą tarp aukos ir 
nusikaltėlio, šeimos grupines konferencijas 
ir sutaikymo grupes, gali būti labai 
naudingos aukai. Siekiant išvengti antrinės
viktimizacijos tokios paslaugos turėtų būti 
teikiamos kompetentingai ir visų pirma 
atsižvelgiant į aukos interesus ir poreikius, 
siekiant atlyginti aukai padarytą žalą ir 
išvengti papildomos žalos. Renkantis 
atkuriamojo teisingumo modelį ir jį 
vykdant turėtų būti atsižvelgiama į tokius 
veiksnius kaip skirtinga galia, taip pat 
aukos amžius, subrendimas ar intelektiniai 
gebėjimai, kurie gali riboti ar mažinti 
aukos gebėjimą atsižvelgiant į gautą 
informaciją priimti sprendimą arba turėti 
įtakos aukai palankiai baigčiai. Privatus 
bylos nagrinėjimas paprastai turėtų būti 
konfidencialus, nebent šalys sutartų kitaip, 
tačiau gali būti laikoma, kad tokie 
veiksniai, kaip grasinimai proceso metu, 
turėtų būti atskleisti siekiant užtikrinti 
visuomenės interesą. Atsižvelgiant į tai, 
kiek naudos gali duoti atkuriamasis 
teisingumas, reikėtų sudaryti galimybę 
aukoms kuo labiau naudotis šiomis 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 160
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant užtikrinti aukų ir jų teisių 
apsaugą, asmenims, pripažintiems kaltais 
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padarius nusikalstamą veiką, privilegijos, 
numatytos pagal jų procesinę arba 
materialinę teisę (derybos dėl kaltinimų, 
lengvinančios aplinkybės, paskatinimo 
priemonės kalėjimuose ir t. t.), turėtų būti 
teikiamos tik su sąlyga, kad jie atitinka 
visus reikalavimus, ir tais atvejais, kai jie 
visiškai atlygino žalą aukoms ir jų šeimos 
nariams.

Or. it

Pakeitimas 161
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė 
viktimizacija ir nusikaltėlis arba jo 
bendrininkai gali nesunkiai jį įbauginti. 
Tokį pažeidžiamumą galima bendrai 
nustatyti, atsižvelgiant į aukos savybes ir 
nusikaltimo rūšį bei pobūdį. Taigi kai 
kurios aukos, kaip antai vaikai, neįgalieji, 
seksualinio smurto, organizuoto 
nusikalstamumo, pavyzdžiui, teroristų, 
mafijos organizacijų, narkotikų prekeivių, 
aukos ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
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patys klausimai nereglamentuojami. teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

Or. es

Pakeitimas 162
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, seksualinio smurto,
prekybos žmonėmis aukos, migrantai ir 
pabėgėliai, ypač pabėgėlės, kurių teisinis 
statusas gali priklausyti nuo nusikaltėlio, 
prieglobsčio prašytojai, migruojantys 
vaikai, asmenys be pilietybės, lesbietės, 
gėjai, biseksualai, transseksualai ir aukos, 
kurių prašoma liudyti, daugeliu atveju yra 
pažeidžiamos, joms gresia tolesnė 
viktimizacija ir todėl reikalingos specialios 
apsaugos priemonės. Tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis, pvz., kai reikia atsižvelgti į 
kaltinamojo ar įtariamojo pagrindines 
teises, arba kai to pageidauja auka, 
galimybė naudotis tokiomis apsaugos 
priemonėmis turėtų būti ribojama. 
Konkretesnės ir išsamesnės nuostatos dėl 
prekybos žmonėmis aukų ir seksualinės 
prievartos prieš vaikus, vaikų seksualinio 
išnaudojimo bei vaikų pornografijos aukų 
nustatytos atskiruose teisės aktuose, kurie 
jau priimti arba dėl kurių vyksta derybos –
šia direktyva tie patys klausimai 
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nereglamentuojami.

Or. en

Pakeitimas 163
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis ir organais 
aukos, daugeliu atveju yra pažeidžiamos, 
joms gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis ir 
organais aukų ir seksualinės prievartos 
prieš vaikus ir psichiškai neįgalius 
asmenis ir vaikų bei psichiškai neįgalių 
asmenų seksualinio išnaudojimo ir abiejų 
grupių asmenų pornografijos aukų 
nustatytos atskiruose teisės aktuose, kurie 
jau priimti arba dėl kurių vyksta derybos –
šia direktyva tie patys klausimai 
nereglamentuojami.

Or. hu
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Pagrindimas

Tokią pačią apsaugą, kaip ir vaikams, reikia numatyti tiems neįgaliesiems asmenims, kurių 
suvokimo lygis yra toks pats kaip vaikų (arba kurie nieko nesuvokia), t. y. neįgaliesiems (kurie 
dažnai kenčia ir nuo skurdo), kurie dažnai tampa neteisėtos prekybos organais aukomis.

Pakeitimas 164
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, prieglobsčio 
prašytojai, seksualinio smurto ir prekybos 
žmonėmis aukos, kankinimų aukos ir 
nežmoniško ar žeminančio elgesio aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

Or. fr
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Pakeitimas 165
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės.
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų 
būti ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Konkretesnės ir išsamesnės nuostatos dėl 
prekybos žmonėmis aukų ir seksualinės 
prievartos prieš vaikus, vaikų seksualinio 
išnaudojimo bei vaikų pornografijos aukų 
nustatytos atskiruose teisės aktuose, kurie 
jau priimti arba dėl kurių vyksta derybos –
šia direktyva tie patys klausimai 
nereglamentuojami.

Or. nl

Pakeitimas 166
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin (17) Kai kurios aukos yra itin 
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pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Be visoms aukoms skirtų 
priemonių, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad vaikams aukoms būtų 
taikomos specialios pagalbos, paramos ir 
apsaugos priemonės. Tos priemonės 
turėtų būti taikomos atsižvelgiant į vaiko 
interesus pagal 1989 m. Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvenciją. Konkretesnės ir 
išsamesnės nuostatos dėl prekybos 
žmonėmis aukų ir seksualinės prievartos 
prieš vaikus, vaikų seksualinio išnaudojimo 
bei vaikų pornografijos aukų nustatytos 
atskiruose teisės aktuose, kurie jau priimti 
arba dėl kurių vyksta derybos – šia 
direktyva tie patys klausimai 
nereglamentuojami;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Smurtas dėl lyties − smurtas prieš 
asmenį dėl jo lyties. Tai toks smurtas, nuo 
kurio ypač dažnai nukenčia moterys, ir jis 
gali būti susijęs su artimųjų smurtu, 
seksualiniu smurtu (įskaitant seksualinį 
prievartavimą ir seksualinį 
priekabiavimą), prekyba žmonėmis 
seksualinio išnaudojimo tikslais ir vergija, 
intymiais ryšiais susietų asmenų smurtu ir 
kitomis žalingomis praktikomis, 
pavyzdžiui, priverstinėmis santuokomis ir 
moterų lyties organų žalojimu, tačiau tuo 
neapsiriboja. Homofobiniai ir 
transfobiniai išpuoliai taip pat laikomi 
viena iš smurto dėl lyties formų. Tyrimai 
rodo, kad nuo penktadalio iki 
ketvirtadalio visų moterų pilnametystės 
laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį 
smurtą, o daugiau nei dešimtadalis patyrė 
seksualinę prievartą, susijusią su jėgos 
panaudojimu. Todėl labai svarbu visų 
rūšių smurtą dėl lyties pripažinti 
nusikaltimu ir suteikti aukoms specialias 
prevencijos ir apsaugos bei teisės gynimo 
priemones;
Moterims, smurto dėl lyties aukoms, ir jų 
vaikams reikia skirti ypatingą dėmesį ir 
specialią apsaugą dėl šių nusikaltimų 
didelės pakartotinės viktimizacijos rizikos 
ir dėl didelės jų žalos, nes šiuos 
nusikaltimus padaro asmenys, kuriais 
auka turėtų galėti pasitikėti, taip pat todėl, 
kad aukos negali tikėtis partnerio 
paramos įveikdamos žalą.

Or. en

Pakeitimas 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Terorizmo aukoms reikėtų 
pripažinti teisę į atminimą, ypač svarbus 
šios teisės aspektas – terorizmo aukų 
politinė reikšmė; ši politinė reikšmė 
įgyvendinama ginant visą tai, ką 
terorizmu siekiama išnaikinti, kad būtų 
pasiektas totalitarinis ir išskirtinis 
teroristinis planas, t. y. ginant laisves, 
kurias puoselėja demokratinės valstybės, 
valdomos vadovaujantis teisinės valstybės 
principu.

Or. es

Pakeitimas 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Konkrečiu atveju prireikus visoms 
aukoms turėtų būti sudarytos tinkamos 
sąlygos, vadinasi, turėtų būti padaryti visi 
būtini ir tinkami pakeitimai ir atliktas 
pritaikymas, dėl kurių nebūtų 
užkraunama neproporcinga ar nepagrįsta 
našta, siekiant užtikrinti galimybę 
neįgaliesiems, kaip ir kitoms aukoms, 
naudotis visomis teisėmis pagal šią 
direktyvą. Tinkamos sąlygos gali apimti 
pagalbą bendraujant, įskaitant 
kvalifikuotą gestų kalbos vertėją, fizinį 
patalpų prieinamumą ir galimybę gauti 
tiesiogiai su byla susijusią informaciją, 
informacijos teikimą lengvai suprantama 
kalba, bylos nagrinėjimo pakeitimą 
siekiant, kad jis būtų patogus neįgaliai 
aukai, tačiau tuo neapsiriboja.

Or. en
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Pakeitimas 170
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Ši direktyva atskirai nenagrinėja 
terorizmo ir mafijos organizacijų, kurioms 
kai kuriose valstybėse narėse numatyta 
konkreti tvarka, aukų teisių. Konkretūs 
skirsniai, susiję su šia problema, turėtų 
būti įtraukti į statistiką, parengtą pagal 
duomenis, kuriuos valstybės narės teikia 
dėl paramos aukoms tarnybų veiklos. Kai 
tik bus nustatytas šios konkrečios 
problemos mastas ir skirtingi aukų 
poreikiai, bus parengta ES chartija dėl šio 
pobūdžio nusikaltimų aukų teisių 
pripažinimo. Šis dokumentas turėtų būti 
pagrįstas penkiais pagrindiniais 
ramsčiais:
parengti Europos organizuoto 
nusikalstamumo ir terorizmo nusikaltimų 
aukos apibrėžtį, kurioje būtų numatyti 
konkretūs aspektai;
pripažinti kančias, užtikrinti apsaugą ir 
pripažinti tai, kad aukos yra ne tik tie, 
kurie žuvo arba sužeisti, bet ir jų šeimos 
nariai, asmenys, kuriems grasinama ir 
kurie yra bauginami, o jų laisvė yra mūsų 
visų laisvė;
ištaisyti žalą, kurią padarė griežtos 
materialinės priemonės, skatinti atmintį ir 
užtikrinti teisingumo vykdymą;
diskusijoms apie šių organizacijų aukas 
suteikti žmogišką veidą, nes tie, kurie nuo 
jų nukentėjo, ir tie, kurie kovoja už 
bendras vertybes su šiuos nusikaltimus 
padariusiais nusikaltėliais, yra konkretūs 
žmonės;
depolitizuoti diskusijas dėl aukų. 
Principinis klausimas yra tai, kad žudo
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totalitaristai ir fanatikai. Žudo iškreiptos 
pagrindinės žmoniškosios vertybės. 
Smurto priežastis glūdi čia, o ne laisvai 
keičiantis demokratinėmis idėjomis.

Or. es

Pakeitimas 171
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Nekaltos terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo aukos yra itin 
pažeidžiamos dėl ypatingo šių nusikaltimų 
pobūdžio. Jos patiria bauginimus, 
priešišką elgesį ir grasinimus atkeršyti, 
kuriuos naudoja su nusikaltėliais susiję 
visuomenės nariai. Todėl terorizmo 
aukoms turėtų būti užtikrinta speciali 
pagalba ir visuomenės pripažinimas ir jos 
turi būti apsaugotos nuo bet kokių 
bauginimų, neapykantos ar baimės. 
Komisija ir valstybės narės turėtų svarstyti 
galimybę priimti atitinkamus teisės aktus 
dėl terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo aukų, kad būtų 
pripažintas jų viešas pobūdis, ir įtraukti 
išsamesnes nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinta tinkama apsauga ir parama, 
pripažinimas, taip pat tokios teisės, kaip 
teisė į ilgalaikę būtinąją pagalbą, 
visapusišką nuostolių atlyginimą, 
privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą, 
orumą ir saugumą, teisė žinoti tiesą ir 
teisė į atminimą; Atsižvelgiant į tai 
pirmenybę reikėtų skirti tam, kad teismai 
nustatytų teisybę per tinkamą laiką.

Or. it
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Pakeitimas 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Smurtas dėl lyties − smurtas prieš 
asmenį dėl jo lyties, lytinės tapatybės ir 
lytinės raiškos. Tai tokios formos smurtas, 
nuo kurio ypač dažnai nukenčia moterys, 
ir jis gali būti susijęs su artimųjų smurtu, 
seksualiniu smurtu (tiek seksualiniu 
prievartavimu, tiek priekabiavimu), 
prekyba žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais ir vergija, intymiais 
ryšiais susietų asmenų smurtu ir kitomis 
žalingomis praktikomis, pavyzdžiui, 
priverstinėmis santuokomis ir moterų 
lyties organų žalojimu, tačiau tuo 
neapsiriboja. Homofobiniai ir 
transfobiniai išpuoliai taip pat laikomi 
viena iš smurto dėl lyties formų. Tyrimai 
rodo, kad nuo penktadalio iki 
ketvirtadalio visų moterų pilnametystės 
laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį 
smurtą, o daugiau nei dešimtadalis patyrė 
seksualinę prievartą, susijusią su jėgos 
panaudojimu. Atsižvelgiant į tai labai 
svarbu visų rūšių smurtą dėl lyties 
pripažinti nusikaltimu ir suteikti jo 
aukoms specialias prevencijos, apsaugos 
ir teisės gynimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 173
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Nekaltoms terorizmo ir organizuoto 
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nusikalstamumo aukoms turėtų būti 
užtikrinta speciali parama atsižvelgiant į 
tai, kad tokiu atveju pažeidžiant atskiro 
asmens teisę yra pažeidžiamos ir visos 
visuomenės teisės. Taigi atskiro asmens 
teisė turėtų būti ginama ypatingai, nes tai 
daro poveikį kolektyvinėms teisėms; Visas 
valstybės institucijų teikiamas taisomąsias 
bei kompensacines priemones, ypač 
susijusias su kompensacijomis, turėtų 
gauti tik nekaltos terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo aukos bei jų šeimos 
nariai.

Or. it

Pakeitimas 174
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą, taip pat į didesnę 
antrinės ir pakartotinės viktimizacijos 
grėsmę, kad vėl nusikals tas pats asmuo, 
pavyzdžiui, kylančią moterims, smurto dėl 
lyties aukoms. Tokį pažeidžiamumą 
veiksmingai galima nustatyti tik per 
asmeninį vertinimą, kurį kuo anksčiau 
atlieka galintieji rekomenduoti apsaugos 
priemones. Visų pirma vertinant turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, nusikaltimo 
pasekmes ir aukos patirtą žalą, taip pat į 
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teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

tai, ar auka yra užsienietis. Atliekant bet 
kokį vertinimą terorizmo aukoms 
reikalingas ypatingas dėmesys, nes tokie 
išpuoliai gali būti skirtingo pobūdžio – nuo 
masinių teroristinių išpuolių iki tikslinių 
teroristinių išpuolių prieš tam tikrus 
asmenis. Moterims, smurto dėl lyties 
aukoms, ir jų vaikams taip pat reikia skirti 
ypatingą dėmesį ir specialią apsaugą dėl 
šių nusikaltimų didelės pakartotinės 
viktimizacijos rizikos ir dėl didelės jų 
žalos, nes šiuos nusikaltimus padaro 
asmenys, kuriais auka turėtų galėti 
pasitikėti.

Or. es

Pakeitimas 175
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
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būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis. Ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti organizuotam 
bauginimui, kai artimai susijusios 
nusikalstamos organizacijos ir jas 
remiančios visuomenės grupės 
koordinuotai ir tiesiogiai baugina 
konkrečius asmenis ir per juos 
visuomenę. Jos baugina žmones, kurie dėl 
savo veiklos, pažiūrų arba pozicijos 
socialinėje ar profesinėje sistemoje gali 
būti rimčiau užpulti ar net nužudyti, taip 
pat daro šiems žmonėms spaudimą.

Or. es

Pakeitimas 176
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma vertinant taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, ar auka yra 
užsienietis, taip pat į tai, ar auka yra 
migrantas, prieglobsčio prašytojas ar 
asmuo, kuriam suteikta tarptautinė 
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būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

apsauga, ypač jeigu auka yra moteris, 
kurios teisinis statusas gali priklausyti, 
nuo asmens, įtariamo padarius 
nusikaltimą. Atliekant bet kokį vertinimą 
terorizmo aukoms reikalingas ypatingas 
dėmesys, nes tokie išpuoliai gali būti 
skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

Or. en

Pakeitimas 177
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių 
teroristinių išpuolių prieš tam tikrus 
asmenis.

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, neapykantos 
nusikaltimas, taip pat į tai, ar auka yra 
užsienietis.
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Or. en

Pakeitimas 178
Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių 
teroristinių išpuolių prieš tam tikrus 
asmenis.

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą, ir galėtų turėti 
specialių poreikių. Tokį pažeidžiamumą 
veiksmingai galima nustatyti tik per 
asmeninį vertinimą, kurį kuo anksčiau 
atlieka galintieji rekomenduoti apsaugos 
priemones. Visų pirma per vertinimą turėtų 
būti atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę 
tapatybę ir lytinę raišką, etninę kilmę, rasę, 
religiją, seksualinę orientaciją, sveikatos 
būklę, negalią, teisinį statusą, bendravimo 
sunkumus, ryšį su įtariamuoju arba 
kaltinamuoju arba priklausomybę nuo jo, 
ankstesnę su nusikaltimais susijusią patirtį, 
nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, kankinimas, 
arba žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis 
elgesys, žmogaus teisių pažeidimai, 
kuriuos padarė valstybės tarnautojai, ar
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. 

Or. en

Pakeitimas 179
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Terorizmo aukoms 
reikalingas ypatingas dėmesys, 
atsižvelgiant į tokių išpuolių, pradedant 
masiniais teroristiniais išpuoliais ir baigiant 
tiksliniais teroristiniais išpuoliais prieš tam 
tikrus asmenis, pobūdį.

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas ir turi specialių poreikių, 
atsižvelgiant į jo asmenines savybes ir 
nusikaltimą. Tokį pažeidžiamumą 
veiksmingai galima nustatyti tik per 
asmeninį vertinimą, kurį kuo anksčiau 
atlieka galintieji rekomenduoti apsaugos 
priemones. Visų pirma per vertinimą turėtų 
būti atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę 
tapatybę, etninę kilmę, rasę, religiją, 
seksualinę orientaciją, sveikatos būklę, 
negalią, bendravimo sunkumus, ryšį su 
įtariamuoju arba kaltinamuoju arba 
priklausomybę nuo jo, ankstesnę su 
nusikaltimais susijusią patirtį, nusikaltimo 
rūšį ar pobūdį, pvz., organizuotas 
nusikaltimas, terorizmas ar neapykantos 
nusikaltimas. Atliekant bet kokį vertinimą 
terorizmo aukoms reikalingas ypatingas 
dėmesys, nes tokie išpuoliai gali būti 
skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis arba 
organizuoto nusikalstamumo, ypač 
mafijos pobūdžio nusikaltimų, aukoms.

Or. it

Pakeitimas 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą, ir galėtų turėti 
specialių poreikių. Tokį pažeidžiamumą 
veiksmingai galima nustatyti tik per 
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kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

asmeninį vertinimą, kurį kuo anksčiau 
atlieka galintieji rekomenduoti apsaugos 
priemones. Visų pirma vertinant turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę 
ir lytinę raišką, etninę kilmę, rasę, religiją, 
seksualinę orientaciją, sveikatos būklę, 
negalią, bendravimo sunkumus, ryšį su 
įtariamuoju arba kaltinamuoju arba 
priklausomybę nuo jo, ankstesnę su 
nusikaltimais susijusią patirtį, nusikaltimo 
rūšį ar pobūdį, pvz., organizuotas 
nusikaltimas, terorizmas ar neapykantos 
nusikaltimas, taip pat į tai, ar auka yra 
užsienietis. Atliekant bet kokį vertinimą 
terorizmo aukoms reikalingas ypatingas 
dėmesys, nes tokie išpuoliai gali būti 
skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

Or. en

Pakeitimas 181
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. 
Vertinant gali būti atsižvelgiama į amžių, 
lytį, lytinę tapatybę, seksualinę orientaciją, 
sveikatos būklę, negalią, bendravimo 
sunkumus, ryšį su įtariamuoju arba 
kaltinamuoju arba priklausomybę nuo jo, 
ankstesnę su nusikaltimais susijusią patirtį,
nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
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organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis.

neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis.

Or. nl

Pakeitimas 182
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę,
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji 
rekomenduoti apsaugos priemones. Per 
vertinimą taip pat turėtų būti atsižvelgiama 
į amžių, lytį, etninę kilmę, rasę, religiją, 
seksualinę orientaciją, sveikatos būklę, 
negalią, bendravimo sunkumus, ryšį su 
įtariamuoju arba kaltinamuoju arba 
priklausomybę nuo jo, ankstesnę su 
nusikaltimais susijusią patirtį, nusikaltimo 
rūšį ar pobūdį, pvz., organizuotas 
nusikaltimas ar terorizmas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

Or. en

Pakeitimas 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Terorizmo aukos yra itin 
pažeidžiamos, atsižvelgiant į ypatingą šio 
nusikaltimo pobūdį. Terorizmo aukos 
patiria bauginimus, priešišką elgesį ir 
grasinimus atkeršyti, kuriuos naudoja su 
teroristinių išpuolių vykdytojais susiję 
visuomenės nariai, taigi joms turėtų būti 
užtikrinta speciali pagalba ir visuomenės 
pripažinimas ir jos turi būti apsaugotos 
nuo bet kokios neapykantos ar baimės. 
Komisija ir valstybės narės turėtų 
nedelsdamos svarstyti galimybę priimti 
atitinkamus teisės aktus dėl terorizmo 
aukų, kad būtų pripažintas jų viešas 
pobūdis, ir įtraukti išsamesnes nuostatas, 
kuriomis būtų užtikrinta tinkama apsauga 
ir parama, pripažinimas, kaip viena iš 
teisių, ilgalaikė būtinoji pagalba, 
visapusiškas nuostolių atlyginimas, 
privataus ir šeimos gyvenimo apsauga, 
orumas ir saugumas, teisė žinoti tiesą ir 
teisė į atminimą.

Or. en

Pakeitimas 184
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
pažeidžiamos, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Tokių priemonių konkretus 
pobūdis ar mastas turėtų būti nustatomas 
per asmeninį vertinimą, per pokalbius su 
auka ir paisant teismo diskrecijos. Aukos 

(19) Aukoms, kurios, manoma, kad turi 
specialių poreikių, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos nuo tada kai viktimizacija 
prasideda ir prieš baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą, jo metu ir po jo arba vykdant 
bet kuriuos kitus procesinius veiksmus, 
susijusius sus nusikaltimu. Tokių 
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dvejonės ir baimė dėl bylos nagrinėjimo 
turėtų būti vienas pagrindinių veiksnių 
sprendžiant, ar jai reikia paskirti konkrečią 
priemonę.

priemonių konkretus pobūdis ar mastas 
turėtų būti suderintas su tarptautinės 
teisės reikalavimais ir tarptautinės 
apsaugos taisyklėmis ir nustatomas per 
asmeninį vertinimą, per pokalbius su auka 
ir paisant teismo diskrecijos. Aukos 
dvejonės ir baimė dėl bylos nagrinėjimo 
turėtų būti vienas pagrindinių veiksnių 
sprendžiant, ar jai reikia paskirti konkrečią 
priemonę.

Or. es

Pakeitimas 185
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
pažeidžiamos, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Tokių priemonių konkretus 
pobūdis ar mastas turėtų būti nustatomas 
per asmeninį vertinimą, per pokalbius su 
auka ir paisant teismo diskrecijos. Aukos 
dvejonės ir baimė dėl bylos nagrinėjimo 
turėtų būti vienas pagrindinių veiksnių 
sprendžiant, ar jai reikia paskirti konkrečią 
priemonę.

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
pažeidžiamos, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Tokių priemonių konkretus 
pobūdis ar mastas turėtų būti nustatomas 
per profesionalų asmeninį vertinimą, per 
pokalbius su auka ir paisant teismo 
diskrecijos. Aukos dvejonės ir baimė dėl 
bylos nagrinėjimo turėtų būti vienas 
pagrindinių veiksnių sprendžiant, ar jai 
reikia paskirti konkrečią priemonę.

Or. es

Pakeitimas 186
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
pažeidžiamos, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Tokių priemonių konkretus 
pobūdis ar mastas turėtų būti nustatomas 
per asmeninį vertinimą, per pokalbius su 
auka ir paisant teismo diskrecijos. Aukos 
dvejonės ir baimė dėl bylos nagrinėjimo 
turėtų būti vienas pagrindinių veiksnių 
sprendžiant, ar jai reikia paskirti konkrečią 
priemonę.

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
pažeidžiamos, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą ir, prireikus, po jo. Tokių 
priemonių konkretus pobūdis ar mastas 
turėtų būti nustatomas per asmeninį 
vertinimą, per pokalbius su auka ir paisant 
teismo diskrecijos. Aukos dvejonės ir 
baimė dėl bylos nagrinėjimo turėtų būti 
vienas pagrindinių veiksnių sprendžiant, ar 
jai reikia paskirti konkrečią priemonę.

Or. it

Pakeitimas 187
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Taikant šią direktyvą visų pirma reikia 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvenciją.

(20) Taikant šią direktyvą visų pirma reikia 
atsižvelgti į vaiko interesus pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvenciją. Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į vaikus, ypač į nelydimus vaikus, 
kadangi jiems reikia apsaugos, paramos ir 
specialios pagalbos dėl jų ypač 
pažeidžiamos padėties. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad būtų numatytos 
tinkamos apsaugos priemonės, 
nustatančios pakankamą vaikų apsaugą, 
ir imtis visų reikalingų veiksmų, kad 
užtikrintų, jog, atlikus kiekvieno auka 
tapusio vaiko konkrečių aplinkybių 
individualų vertinimą, būtų įgyvendintos 
visos konkrečios priemonės, kurios padėtų 
vaikams fiziškai bei psichiškai atsigauti ir 
juos paremtų. Specialistai, kurie gali 
turėti kontaktą su vaikais aukomis, turėtų 
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gauti specialius ir tinkamus mokymus 
apie skirtingų amžiaus grupių vaikų teises 
ir poreikius, taip pat apie jiems 
tinkamiausio pobūdžio procedūras.

Or. fr

Pakeitimas 188
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Įgyvendinant šią direktyvą reikia 
atsižvelgti į 1979 m. JT konvenciją dėl 
visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims, šios konvencijos komiteto 
rekomendacijas ir sprendimus, taip pat į 
Europos Tarybos konvenciją dėl smurto 
prieš moteris prevencijos ir šalinimo.

Or. es

Pakeitimas 189
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Valstybės narės, taikydamos šios 
direktyvos nuostatas, turėtų rūpestingai 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti, kad 
moterų teisės būtų saugomos laikantis 
įpareigojimų, nustatytų Jungtinių Tautų 
Konvencijoje dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims, ir 
atsižvelgiant į standartus, nustatytus 
Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto 
prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos ir šalinimo.
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Or. en

Pakeitimas 190
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Tolesnės viktimizacijos, kurią lemia 
nusikaltėlis arba dalyvavimas 
baudžiamosios bylos nagrinėjime, pavojus 
turėtų būti ribojamas – byla turėtų būti 
nagrinėjama derinant veiksmus ir gerbiant 
aukas bei suteikiant joms galimybę 
pasitikėti institucijomis. Bendrauti su 
institucijomis turėtų būti kuo paprasčiau, 
kartu turėtų būti mažinama nereikalingų 
aukos bendravimo su institucijomis atvejų, 
pvz., vaizdo kamera įrašant apklausas ir 
leidžiant įrašus naudoti nagrinėjant bylą. 
Praktikuojantys specialistai turėtų turėti 
galimybę naudotis kuo įvairesnėmis 
priemonėmis, kad per bylos nagrinėjimą 
auka nepatirtų streso, visų pirma pamačiusi 
nusikaltėlį, jo šeimą, bendrininkus ar 
visuomenės atstovus. Todėl valstybės narės 
raginamos prireikus nustatyti galimas 
praktines priemones užtikrinti, kad teismo 
pastatuose būtų atskiri laukiamieji aukoms. 
Aukos privatumo apsauga gali būti 
reikšmingas būdas užkirsti kelią tolesnei 
viktimizacijai, tokią apsaugą galima 
pasiekti taikant įvairias priemones, 
įskaitant informacijos apie aukos tapatybę 
ar buvimo vietą neatskleidimą ar 
atskleidimo ribojimą. Tokia apsauga, 
įskaitant vardo ir pavardės neatskleidimą, 
itin svarbi aukoms vaikams.

(22) Tolesnės viktimizacijos, kurią lemia 
nusikaltėlis arba dalyvavimas 
baudžiamosios bylos nagrinėjime, pavojus 
turėtų būti ribojamas – byla turėtų būti 
nagrinėjama derinant veiksmus taip, kad 
aukos teisės ir poreikiai būtų laikomi 
svarbiausiais, ir gerbiant aukas bei 
suteikiant joms galimybę pasitikėti 
institucijomis. Bendrauti su institucijomis 
turėtų būti kuo paprasčiau, kartu turėtų būti 
mažinama nereikalingų aukos bendravimo 
su institucijomis atvejų, pvz., vaizdo 
kamera įrašant apklausas ir leidžiant įrašus 
naudoti nagrinėjant bylą arba kreipiantis į 
specializuotas paramos aukoms tarnybas. 
Praktikuojantys specialistai turėtų turėti 
galimybę naudotis kuo įvairesnėmis 
priemonėmis, įskaitant veiksmingas 
apsaugos priemones uždraudžiant bet 
kokį aukos ir kaltinamojo kontaktą, kad 
prieš bylos nagrinėjimą, jam vykstant ir po 
jo auka nepatirtų streso, visų pirma 
pamačiusi nusikaltėlį, jo šeimą, 
bendrininkus ar visuomenės atstovus. 
Todėl valstybės narės raginamos prireikus 
nustatyti galimas praktines priemones 
užtikrinti, kad teismo pastatuose būtų 
atskiri laukiamieji aukoms. Aukos 
privatumo apsauga gali būti reikšmingas 
būdas užkirsti kelią tolesnei viktimizacijai, 
tokią apsaugą galima pasiekti taikant 
įvairias priemones, įskaitant informacijos 
apie aukos tapatybę ar buvimo vietą 
neatskleidimą ar atskleidimo ribojimą. 
Tokia apsauga, įskaitant vardo ir pavardės 
neatskleidimą, itin svarbi aukoms vaikams.
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Or. es

Pakeitimas 191
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Tolesnės viktimizacijos, kurią lemia 
nusikaltėlis arba dalyvavimas 
baudžiamosios bylos nagrinėjime, pavojus 
turėtų būti ribojamas – byla turėtų būti 
nagrinėjama derinant veiksmus ir gerbiant 
aukas bei suteikiant joms galimybę 
pasitikėti institucijomis. Bendrauti su 
institucijomis turėtų būti kuo paprasčiau, 
kartu turėtų būti mažinama nereikalingų 
aukos bendravimo su institucijomis atvejų, 
pvz., vaizdo kamera įrašant apklausas ir 
leidžiant įrašus naudoti nagrinėjant bylą. 
Praktikuojantys specialistai turėtų turėti 
galimybę naudotis kuo įvairesnėmis 
priemonėmis, kad per bylos nagrinėjimą 
auka nepatirtų streso, visų pirma pamačiusi 
nusikaltėlį, jo šeimą, bendrininkus ar 
visuomenės atstovus. Todėl valstybės narės 
raginamos prireikus nustatyti galimas 
praktines priemones užtikrinti, kad teismo 
pastatuose būtų atskiri laukiamieji aukoms. 
Aukos privatumo apsauga gali būti 
reikšmingas būdas užkirsti kelią tolesnei 
viktimizacijai, tokią apsaugą galima 
pasiekti taikant įvairias priemones, 
įskaitant informacijos apie aukos tapatybę 
ar buvimo vietą neatskleidimą ar 
atskleidimo ribojimą. Tokia apsauga, 
įskaitant vardo ir pavardės neatskleidimą, 
itin svarbi aukoms vaikams.

(22) Tolesnės viktimizacijos, kurią lemia 
nusikaltėlis arba dalyvavimas 
baudžiamosios bylos nagrinėjime, pavojus 
turėtų būti ribojamas – byla turėtų būti 
nagrinėjama derinant veiksmus ir gerbiant 
aukas bei suteikiant joms galimybę 
pasitikėti institucijomis. Bendrauti su 
institucijomis turėtų būti kuo paprasčiau, 
kartu turėtų būti mažinama nereikalingų 
aukos bendravimo su institucijomis atvejų, 
pvz., vaizdo kamera įrašant apklausas ir 
leidžiant įrašus naudoti nagrinėjant bylą. 
Praktikuojantys specialistai turėtų turėti 
galimybę naudotis kuo įvairesnėmis 
priemonėmis, kad per bylos nagrinėjimą 
auka nepatirtų streso, visų pirma pamačiusi 
nusikaltėlį, jo šeimą, bendrininkus ar 
visuomenės atstovus. Todėl valstybės narės 
raginamos prireikus nustatyti galimas 
praktines priemones užtikrinti, kad teismo 
pastatuose būtų atskiri laukiamieji aukoms. 
Aukos privatumo apsauga gali būti 
reikšmingas būdas užkirsti kelią tolesnei 
viktimizacijai, tokią apsaugą galima 
pasiekti taikant įvairias priemones, 
įskaitant informacijos apie aukos tapatybę 
ar buvimo vietą neatskleidimą ar 
atskleidimo ribojimą. Tokia apsauga, 
įskaitant vardo ir pavardės neatskleidimą, 
itin svarbi aukoms vaikams.
(lingvistinis pakeitimas, susijęs tik su 
dokumentu ispanų kalba)

Or. es
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Pakeitimas 192
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Tolesnės viktimizacijos, kurią lemia 
nusikaltėlis arba dalyvavimas 
baudžiamosios bylos nagrinėjime, pavojus 
turėtų būti ribojamas – byla turėtų būti 
nagrinėjama derinant veiksmus ir gerbiant 
aukas bei suteikiant joms galimybę 
pasitikėti institucijomis. Bendrauti su 
institucijomis turėtų būti kuo paprasčiau, 
kartu turėtų būti mažinama nereikalingų 
aukos bendravimo su institucijomis atvejų, 
pvz., vaizdo kamera įrašant apklausas ir 
leidžiant įrašus naudoti nagrinėjant bylą. 
Praktikuojantys specialistai turėtų turėti 
galimybę naudotis kuo įvairesnėmis 
priemonėmis, kad per bylos nagrinėjimą 
auka nepatirtų streso, visų pirma pamačiusi 
nusikaltėlį, jo šeimą, bendrininkus ar 
visuomenės atstovus. Todėl valstybės narės 
raginamos prireikus nustatyti galimas 
praktines priemones užtikrinti, kad teismo 
pastatuose būtų atskiri laukiamieji aukoms. 
Aukos privatumo apsauga gali būti 
reikšmingas būdas užkirsti kelią tolesnei 
viktimizacijai, tokią apsaugą galima 
pasiekti taikant įvairias priemones, 
įskaitant informacijos apie aukos tapatybę 
ar buvimo vietą neatskleidimą ar 
atskleidimo ribojimą. Tokia apsauga, 
įskaitant vardo ir pavardės neatskleidimą, 
itin svarbi aukoms vaikams.

(22) Tolesnės viktimizacijos, kurią lemia 
nusikaltėlis arba dalyvavimas 
baudžiamosios bylos nagrinėjime, pavojus 
turėtų būti ribojamas – byla turėtų būti 
nagrinėjama derinant veiksmus ir gerbiant 
aukas bei suteikiant joms galimybę 
pasitikėti institucijomis. Bendrauti su 
institucijomis turėtų būti kuo paprasčiau, 
kartu turėtų būti mažinama nereikalingų 
aukos bendravimo su institucijomis atvejų. 
Praktikuojantys specialistai turėtų turėti 
galimybę naudotis kuo įvairesnėmis 
priemonėmis, kad per bylos nagrinėjimą 
auka nepatirtų streso, visų pirma pamačiusi 
nusikaltėlį, jo šeimą, bendrininkus ar 
visuomenės atstovus. Todėl valstybės narės 
raginamos prireikus nustatyti galimas 
praktines priemones užtikrinti, kad teismo 
pastatuose būtų atskiri laukiamieji aukoms. 
Aukos privatumo apsauga gali būti 
reikšmingas būdas užkirsti kelią tolesnei 
viktimizacijai, tokią apsaugą galima 
pasiekti taikant įvairias priemones, 
įskaitant informacijos apie aukos tapatybę 
ar buvimo vietą neatskleidimą. Tokia 
apsauga, įskaitant vardo ir pavardės 
neatskleidimą, svarbi ir aukoms vaikams.

Or. nl

Pakeitimas 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\894864LT.doc 67/128 PE483.693v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Prireikus, valstybės narės, kartu 
pripažindamos žodžio laisvės principą, 
turėtų raginti žiniasklaidą ir žurnalistus 
priimti savireguliavimo gaires ir imtis 
atitinkamų priemonių tam, kad 
vykdydamos informavimo veiklą 
užtikrintų aukų, ypač nepilnamečių, ir jų 
šeimos narių privataus ir šeimos 
gyvenimo apsaugą. Valstybės narės turėtų 
skatinti žiniasklaidą neimti aukų interviu 
netinkamu laiku, neimti nukentėjusių 
vaikų interviu, neaptarti baisių 
nusikaltimų aplinkybių, neskelbti 
informacijos, kuri darytų neigiamą 
poveikį aukos patikimumui, 
nepopuliarinti nusikaltėlio ir nekaltinti 
nusikaltimo aukos. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad aukos galėtų imtis 
veiksmingos gynybos, kai pažeidžiamos jų 
teisės į privataus ir šeimos gyvenimo 
pagarbą.

Or. en

Pakeitimas 194
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Siekiant sudaryti sąlygas geriau 
apsaugoti aukų teises ir interesus, 
valstybės narės turėtų taikyti bendrą ir 
išsamią strategiją pasitelkiant kelias 
agentūras. Todėl valstybės narė turėtų 
užtikrinti, kad veiktų atitinkami 
mechanizmai tam, kad teismai, 
prokurorai, teisėsaugos institucijos, vietos 
ir regionų valdžios institucijos, tinkamai 
nustatytos nevyriausybinės organizacijos 
ir kitos atitinkamos organizacijos galėtų 
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veiksmingai bendradarbiauti. Terminas 
mechanizmas reiškia bet kokią formalią 
arba neformalią struktūrą, kaip antai
protokolus, dėl kurių susitarta, apskritojo 
stalo diskusijas ar bet kokius kitus 
metodus, sudarančius galimybes keliems 
specialistams bendradarbiauti pagal 
standartizuotą tvarką.

Or. it

Pakeitimas 195
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Jeigu pagal šią direktyvą vaikui turi 
būti paskirtas globėjas ir (arba) atstovas, 
šias užduotis gali vykdyti tas pats asmuo 
arba juridinis asmuo ar institucija.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. nl

Pakeitimas 196
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti ir patenkinti aukų
poreikius – jie turėtų dalyvauti tinkamuose 
pradiniuose ir tęstiniuose mokymuose, 
atsižvelgiant į jų kontaktą su aukomis. 
Turėtų būti teikiami mokymai apie 
specialias aukoms skiriamas paslaugas ir 
specialūs mokymai, jei jų darbas susijęs su 
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aukomis, turinčiomis specialių poreikių.

Or. es

Pakeitimas 197
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti asmeninį kontaktą su 
aukomis, turėtų būti parengiami nustatyti ir 
patenkinti aukų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, įskaitant gestų 
kalbos mokymus, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

Or. hu

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant užtikrinti ir garantuoti, kad aukų teisės būtų suderintos su Parlamento 
2011 m. spalio 25 d. rezoliucijos dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. 
Europos strategijos dėl negalios 11 ir 37 punktai.

Pakeitimas 198
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti ir patenkinti aukų
poreikius – jie turėtų dalyvauti tinkamuose 
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dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

pradiniuose ir tęstiniuose mokymuose, 
atsižvelgiant į jų kontaktą su aukomis. 
Prireikus turėtų būti teikiami specialūs 
mokymai arba specialūs psichologijos 
mokymai.

Or. it

Pakeitimas 199
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
galėti gauti tinkamą mokymą, kad būtų 
parengti nustatyti aukas, elgtis su jomis ir 
nustatyti bei patenkinti jų poreikius – jie 
turėtų dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai. Valstybės 
narės turėtų skatinti šiuose mokymuose 
dalyvauti policijos tarnybas, advokatus, 
sveikatos priežiūros tarnybas, socialines 
tarnybas ir socialinius darbuotojus, 
teisėjus ir teisėsaugos institucijų 
darbuotojus, darbuotojus, atsakingus už 
vaikų teisių apsaugą, ir visus kitus 
asmenis, kurie, vykdydami savo pareigas, 
gali turėti kontaktų su aukomis.

Or. fr

Pakeitimas 200
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti ir patenkinti aukų
poreikius – jie turėtų dalyvauti tinkamuose 
pradiniuose ir tęstiniuose mokymuose, 
atsižvelgiant į jų kontaktą su aukomis. 
Prireikus turėtų būti teikiami specialūs 
mokymai. Policija, prokurorai ir kiti 
darbuotojai, dalyvaujantys nagrinėjant 
aukų, nukentėjusių nuo lytinio smurto, 
bylas, turėtų būti apmokyti taikyti 
atitinkamus metodus bendraujant su tokio 
smurto aukomis atsižvelgiant į jų lytį. 
Tokie mokymai turėtų būti oficialiai 
įtvirtinti ir standartizuoti visose valstybės 
narėse ir turėtų vykti glaudžiai 
konsultuojantis su tinkamai nustatytomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis bei 
paslaugų nuo lytinio smurto 
nukentėjusioms aukoms teikėjais.

Or. it

Pakeitimas 201
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, 
turėtų būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, gali
būti parengiami nustatyti ir patenkinti aukų
poreikius – jie turėtų dalyvauti tinkamuose 
pradiniuose ir tęstiniuose mokymuose, 
atsižvelgiant į jų kontaktą su aukomis. 
Prireikus gali būti teikiami specialūs 
mokymai.

Or. nl
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Pakeitimas 202
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 203
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
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srityse. srityse. Šiuo požiūriu ypač reikėtų 
atkreipti dėmesį į visas nacionalines ir 
Sąjungos programas, kuriose remiamas 
tokio pobūdžio veiklos vystymas, ir reikėtų 
panaikinti biurokratiją, su kuria susiduria 
organizacijos, norinčios šiomis 
programomis pasinaudoti.

Or. es

Pakeitimas 204
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse.

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
neįgaliuosius, turėtų parengti specialistus, 
kurie galėtų patenkinti neįgaliųjų 
poreikius, kad šie turėtų galimybę 
įgyvendinti savo teises vienodomis 
sąlygomis.

Or. es

Pakeitimas 205
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse.

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis visą laiką 
arba savanoriškais pagrindais dirbančias 
pripažintas ir aktyvias nevyriausybines 
organizacijas, ir su jomis glaudžiai 
bendradarbiauti, visų pirma politikos 
formavimo iniciatyvų, informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijų, 
mokslinių tyrimų ir švietimo programų bei 
mokymo, taip pat paramos nusikaltimų 
aukoms ir jų apsaugos priemonių poveikio 
stebėjimo ir vertinimo srityse.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų paminėti savanorišką veiklą, kuri yra ypač svarbus aukų paramos 
aspektas.

Pakeitimas 206
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Valstybės narės turėtų skatinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse.

(25) Valstybės narės gali skatinti pilietinės 
visuomenės organizacijas, įskaitant su 
nusikaltimų aukomis dirbančias pripažintas 
ir aktyvias nevyriausybines organizacijas, 
ir su jomis glaudžiai bendradarbiauti, visų 
pirma politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse.
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Or. nl

Pakeitimas 207
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25 a) Taip pat yra aukų, nukentėjusių 
nuo nusikaltimų aplinkai; dėl 
kolektyvinės arba masinės viktimizacijos, 
dėl polinkio apimti neįprastas aukas ir dėl 
palaipsnio bei latentinio viktimizacijos 
pobūdžio nusikaltimus aplinkai sudėtinga 
išaiškinti. Žala aplinkai ir jos aukų 
problemos daro poveikį ne tik 
asmeniniams interesams, bet ir visų 
bendruomenių ar žmonių grupių 
interesams, taip pat siekiant kartų 
tarpusavio atsakomybės reikia 
šiandieninės veiklos pasekmes vertinti 
atsižvelgiant į jų poveikį ateities kartoms 
ir pripažinti kad kiekvienas dabartinės ar 
ateities kartų žmogus turi teisę gyventi 
palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje 
pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos 
institucijoms ir organams1. Tam tikros 
procedūrinės aplinkos apsaugos teisės, 
įskaitant teisę kreiptis į teismą, gali būti 
užtikrintos šioje direktyvoje pripažįstant, 
kad aplinka ir jos ekosistemos gali būti 
neteisėtų veikų aukos.

____________
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1 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 208
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tolesnė viktimizacija, bauginimas ir 
diskriminacija gali pasitaikyti tada, kai 
aukos tampa taikiniu dėl savo rasės, 
religijos, tikėjimo, pilietybės, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, negalios, lyties, 
ar socialinio statuso. Dar viena to, kad 
nepranešama apie nusikaltimus, priežastis 
– menkas pasitikėjimas baudžiamojo 
teisingumo sistema, problemos suprantant 
skundų padavimo sistemą ir baimė patirti 
nepriimtiną valdžios institucijų, kurios 
nors netiki aukomis arba jų nesupranta 
(pavyzdžiui, dėl jų kurtumo), teigia, kad 
šie asmenys turi tokias pat teises būti 
valdžios institucijų atstovaujami kaip ir 
kiti piliečiai, elgesį. Taip pat 
nerimaujama, kad aukos negerbiamos 
arba joms nepripažįstamas aukos statusas. 
Norint paskatinti ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pranešti apie nusikaltimus bei 
tam, kad aukos galėtų nutraukti 
pasikartojančios viktimizacijos ciklą, itin 
svarbu, kad aukos galėtų pasinaudoti 
patikimomis pagalbos paslaugomis ir kad 
kompetentingos institucijos būtų 
pasirengusios reaguoti į jų pranešimus 
pagarbiai, dėmesingai, vienodai ir 
profesionaliai. Taigi visose atitinkamose 
valdžios institucijose reikia surengti 
tinkamus mokymus ir pasiekti reikiamą 
specializacijos lygį, taip pat būtina 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
tinkamai atsižvelgiama į aukų teises, 
įskaitant teisę būti apsaugotais nuo 
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bauginimo ir antrinės viktimizacijos. Į 
šias priemones reikėtų įtraukti galimybę 
trečioms šalims pranešti apie nusikaltimą 
ir užtikrinti paramos aukoms organizacijų 
teisę atstovauti aukoms teisminiame 
procese, taip pat pateikiant skundus leisti 
naudotis ryšių technologijomis, 
pavyzdžiui, elektroniniu paštu, oficialiais, 
patvirtintais arba registruotais video 
įrašais arba bet kokiomis kitomis 
elektroninėmis priemonėmis.

Or. hu

Pagrindimas

Paaiškinimas reikalingas siekiant užtikrinti ypač kurčiųjų teises, kadangi ne visada aišku, ar 
kurtieji, suprantantys tik gestų kalbą, supranta ir savo šalies kalbą.

Pakeitimas 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tolesnė viktimizacija, bauginimas ir 
diskriminacija gali pasitaikyti tada, kai 
aukos tampa taikiniu dėl savo asmeninių 
savybių, kaip antai rasės, religijos, 
įsitikinimų, pilietybės, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, negalios, lyties, 
lytinės tapatybės, lytinės raiškos ar 
socialinio statuso – tai yra pagrindinė 
aukšto nepraneštų nusikaltimų rodiklio 
priežastis. Kitos nepraneštų nusikaltimų 
atvejų priežastys yra menkas pasitikėjimas 
baudžiamojo teisingumo sistema, sunkiai 
suprantama skundų padavimo sistema, 
baimė patirti nepriimtiną valdžios 
institucijų elgesį dėl to, kad auka netikima 
arba ji negerbiama ar nepripažįstama. 
Norint paskatinti ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pranešti apie nusikaltimus bei 
tam, kad aukos galėtų nutraukti 
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pasikartojančios viktimizacijos ciklą, itin 
svarbu, kad aukos galėtų pasinaudoti 
patikimomis pagalbos paslaugomis ir kad 
valstybių narių institucijos būtų
pasirengusios reaguoti į jų pranešimus 
pagarbiai, dėmesingai, vienodai ir 
profesionaliai. Todėl visose atitinkamose 
valdžios institucijose turi būti surengti 
tinkami mokymai ir pasiektas reikiamas 
specializacijos lygis, taip pat būtina 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
pakankamai atsižvelgiama į aukų teises, 
įskaitant teisę būti apsaugotais nuo 
bauginimo ir antrinės viktimizacijos. Į 
šias priemones taip pat būtų galima 
įtraukti galimybę trečioms šalims pranešti 
apie nusikaltimą ir paramos aukoms 
organizacijoms suteikti teisę aukos vardu 
dalyvauti teisminiame procese ir 
pateikiant skundus leisti naudotis ryšių 
technologijomis, pavyzdžiui, elektroniniu 
paštu arba interneto svetainių formomis.

Or. en

Pakeitimas 210
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Kadangi tikslo nustatyti bendrus
būtiniausius reikalavimus valstybės narės 
veikdamos vienašališkai negali deramai 
pasiekti nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygiu ir kadangi dėl siūlomo veiksmo 
masto ir poveikio to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 

(26) Kadangi valstybės narės gali pačios 
nustatyti būtiniausius reikalavimus, 
pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą.
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būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Or. nl

Pagrindimas

Nyderlandai jau patvirtino visiškai tinkamas nuostatas, susijusias su parama aukoms ir jų 
apsauga, taigi siūlomos direktyvos visiškai nereikia.

Pakeitimas 211
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Įgyvendinant šią direktyvą tvarkomi 
duomenys turėtų būti saugomi pagal 
2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens 
duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos ir pagal 
1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium 
su asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu, kurią ratifikavusios visos 
valstybės narės, principus.

(27) Jeigu ši direktyva bus įgyvendinta, 
tvarkomi asmens duomenys turėtų būti 
saugomi pagal nacionalinės teisės aktus.

Or. nl

Pakeitimas 212
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ar atliekant 
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pripažįstamos, taip pat, kad valdžios
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

kitus procesinius veiksmus, susijusius su 
nusikaltimu, ir būtų pripažįstamos, taip 
pat, kad kompetentingos institucijos, 
paramos aukoms ir atkuriamojo teisingumo 
tarnybos ar kitos institucijos, dirbančios 
su nusikaltimų aukomis, bendraudamos su 
aukomis elgtųsi pagarbiai, jautriai, 
profesionaliai ir nediskriminuotų.

Or. en

Pakeitimas 213
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, individualiai, 
profesionaliai ir nediskriminuotų.

Or. es

Pakeitimas 214
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 



AM\894864LT.doc 81/128 PE483.693v02-00

LT

baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir jų 
nediskriminuotų dėl lyties, rasės, odos 
spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatybių, kalbos, religijos arba 
įsitikinimų, politinių ar kitokių pažiūrų, 
pilietybės, priklausymo tautinei mažumai, 
nuosavybės, gimimo, negalios, amžiaus, 
lytinės tapatybės ir lytinės raiškos, 
seksualinės orientacijos, imigracijos arba 
nuolatinės gyvenamosios vietos statuso, 
sveikatos būklės (įskaitant ŽIV ir AIDS).

Or. en

Pakeitimas 215
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos, nepaisant jų 
teisinio statuso, gautų tinkamą apsaugą ir 
paramą, galėtų dalyvauti baudžiamųjų bylų 
nagrinėjime ir būtų pripažįstamos, taip pat, 
kad kompetentingos institucijos, paramos 
aukoms ir atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir
nediskriminuotų.

Or. en

Pakeitimas 216
Sonia Alfano
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti visuose 
baudžiamųjų bylų nagrinėjimo etapuose ir 
būtų pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Or. it

Pakeitimas 217
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nekaltos nusikaltimų aukos gautų 
tinkamą apsaugą ir paramą, galėtų 
dalyvauti baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir 
būtų pripažįstamos, taip pat, kad valdžios 
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Or. it

Pakeitimas 218
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) fizinis asmuo, tiesiogiai dėl 
nusikalstamos veikos patyręs žalą, įskaitant 
kūno sužalojimą ar psichinę traumą, 
emocinį sukrėtimą ar ekonominius 
nuostolius;

i) fizinis asmuo, tiesiogiai dėl 
nusikalstamos veikos individualiai arba 
kartu su kitais patyręs žalą, įskaitant kūno 
sužalojimą ar psichinę traumą, emocinį 
sukrėtimą ar ekonominius nuostolius, taip 
pat kurio pagrindinės teisės labai 
pažeistos veiksmais arba neveikimu, 
baudžiamais pagal valstybės narės 
galiojančius baudžiamuosius įstatymus, 
įskaitant įstatymus, kuriuose 
apibrėžiamas nusikalstamas
piktnaudžiavimas valdžia;

Or. en

Pakeitimas 219
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) fizinis asmuo, kuris savo 
asmeniniame, socialiniame ar viešajame 
gyvenime patyrė diskriminaciją dėl 
lytinės, kalbinės ar etninės tapatybės arba 
dėl filosofinių, ideologinių, politinių, 
kultūrinių ar religinių pažiūrų;

Or. it

Pakeitimas 220
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) fizinis asmuo, kurio atžvilgiu 
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teroristinės grupuotės, nusikalstami 
susivienijimai, mafijos ar organizuoto 
nusikalstamumo grupės, nuolat vykdantys 
savo veiklą, turi sąmokslų ar planų, kurių 
tikslas – kelti grėsmę gyvybei, suvaržyti jo 
žodžio, judėjimo ar dalyvavimo 
socialiniame arba viešajame gyvenime 
laisvę, arba sukelti ekonominę ar 
psichologinę žalą;

Or. it

Pakeitimas 221
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto i c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) fizinis asmuo, kuriam dėl 
bendradarbiavimo su teismais nuolat 
grasina teroristinės grupuotės, 
nusikalstami susivienijimai, mafijos ar 
organizuoto nusikalstamumo grupės, 
galintys nuolat veikti;

Or. it

Pakeitimas 222
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto i d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) fizinis asmuo, kurio materialinės ar 
psichologinės gyvenimo sąlygos netinka 
žmogui;

Or. it
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Pakeitimas 223
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusio
asmens šeimos nariai;

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusios
aukos tiesioginiai šeimos nariai arba 
išlaikytiniai ir asmenys, kuriems buvo 
apdaryta žala, kai jie bandė padėti 
aukoms arba užkirsti kelią viktimizacijai;

Or. en

Pakeitimas 224
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusio 
asmens šeimos nariai;

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusio arba 
tapusio fiziškai ar psichiškai neveiksniu
asmens šeimos nariai;

Or. en

Pakeitimas 225
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusio 
asmens šeimos nariai;

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusio arba 
tapusio neįgaliu asmens šeimos narys 
arba nariai ir negimęs kūdikis arba 
kūdikiai;

Or. hu
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 226
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl nusikalstamos veikos mirusio 
asmens šeimos nariai;

ii) aukos, kurios mirtį tiesiogiai sukėlė 
nusikalstama veika, šeimos nariai, kurie 
patyrė žalą dėl aukos mirties;

Or. en

Pakeitimas 227
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) aplinka, kuriai dėl nusikalstamos 
veikos padaryta žala. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet kokia grupė, fondas 
arba asociacija, kurios įstatuose, 
parengtuose pagal nacionalinius teisės 
aktus, teigiama, kad ji siekia saugoti 
aplinką, galėtų naudotis savo teisėmis 
pagal šios direktyvos 3 skyrių;

Or. en
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Pakeitimas 228
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) nepilnamečiai, kurie yra aukos, dėl 
įtariamos nusikalstamos veikos patyrusios 
kūno sužalojimą arba psichinę traumą, 
įpėdiniai ir išlaikytiniai;

Or. en

Pakeitimas 229
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) dėl nusikalstamos veikos mirusio 
asmens šeimos narys arba nariai arba 
asmuo ar asmenys, pripažinti aukos, 
kuriai nusikalstamos veikos metu arba po 
jos pripažintas visiškas arba dalinis 
neveiksnumas, globėjais ar atstovais;

Or. hu

Pagrindimas

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

Pakeitimas 230
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) dėl nusikalstamos veikos sunkius 
sužalojimus patyrusio asmens šeimos 
nariai arba asmenys, oficialiai pripažinti 
padedantys aukai, kuriai prieš 
nusikaltimą ar po nusikaltimo būtina 
didelė pagalba, kad galėtų įgyvendinti 
savo teisinį veiksnumą.

Or. lt

Pakeitimas 231
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šeimos nariai – aukos sutuoktinis, 
nesantuokinis sugyventinis, registruotas 
partneris, tiesiosios linijos giminaičiai, 
broliai ir seserys bei išlaikytiniai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į nesantuokinius sugyventinius ir registruotus partnerius atrodo ne vietoje, nes 
daugelis valstybių narių šio instituto nepripažįsta. Apskritai, reikėtų šią nuostatą pašalinti 
siekiant užtikrinti nacionalinę kompetenciją, susijusią su šeimos teise.

Pakeitimas 232
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šeimos nariai – aukos sutuoktinis, b) šeimos nariai – aukos sutuoktinis,
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nesantuokinis sugyventinis, registruotas 
partneris, tiesiosios linijos giminaičiai, 
broliai ir seserys bei išlaikytiniai;

asmuo, nuolat ir nepertraukiamai 
gyvenantis bei vedantis bendrą namų ūkį 
su auka ir su ja susietas artimais 
įsipareigojančiais ryšiais, aukos tiesiosios 
linijos giminaičiai, broliai ir seserys bei 
išlaikytiniai;

Or. en

Pakeitimas 233
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nesantuokinis sugyventinis – asmuo, 
kuris nuolat ir nepertraukiamai gyvena su 
auka, tačiau šie santykiai neįregistruoti 
institucijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nesantuokinis sugyventinis – asmuo, 
kuris nuolat ir nepertraukiamai gyvena su 
auka, tačiau šie santykiai neįregistruoti 
institucijos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į nesantuokinius sugyventinius 2 straipsnio c punkte atrodo ne vietoje, nes daugelis 
valstybių narių šio instituto nepripažįsta. Apskritai, reikėtų šią nuostatą pašalinti siekiant 
užtikrinti nacionalinę kompetenciją, susijusią su šeimos teise.
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Pakeitimas 235
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nesantuokinis sugyventinis – asmuo, 
kuris nuolat ir nepertraukiamai gyvena su 
auka, tačiau šie santykiai neįregistruoti 
institucijos;

c) nesantuokinis sugyventinis – bet koks 
asmuo, kuris nuolat ir nepertraukiamai 
gyvena su auka, tačiau šie santykiai 
neįregistruoti institucijos;

Or. en

Pakeitimas 236
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) registruotas partneris – partneris, su 
kuriuo pagal valstybės narės teisės aktus
auka sudariusi registruotą partnerystę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) registruotas partneris – partneris, su 
kuriuo pagal valstybės narės teisės aktus 
auka sudariusi registruotą partnerystę;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nuoroda į nesantuokinius sugyventinius 2 straipsnio c punkte atrodo ne vietoje, nes daugelis 
valstybių narių šio instituto nepripažįsta. Apskritai, reikėtų šią nuostatą pašalinti siekiant 
užtikrinti nacionalinę kompetenciją, susijusią su šeimos teise.

Pakeitimas 238
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama suvesti auką 
ir kaltinamąjį, kad jie savanoriškai 
susitartų dėl žalos, patirtos dėl 
nusikalstamos veikos, atlyginimo;

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama palengvinti 
procesą, kai pasiekiamas savanoriškas 
susitarimas pagal kurį kaltinamasis 
prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir 
pažada atlyginti ar pašalinti padarytą žalą 
arba už ją kompensuoti aukai, jeigu auka 
su tuo sutinka ir kaltinamasis įvykdo visas 
nustatytas sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 239
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama suvesti auką 
ir kaltinamąjį, kad jie savanoriškai 
susitartų dėl žalos, patirtos dėl 
nusikalstamos veikos, atlyginimo;

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama palengvinti 
teisingumo atkūrimo procesą, kai 
kaltinamasis prisipažįsta padaręs 
nusikalstamą veiką, pradeda atlyginti ar 
pašalinti padarytą žalą arba už ją 
kompensuoti, tai gali padėti neteismine 
tvarka pasiekti susitarimą baudžiamojoje 
byloje, jeigu auka su tuo sutinka ir 
kaltinamasis įvykdo visas žalos atlyginimo 
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sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Netinkama redakcija; galima suprasti, kad aukos ir kaltinamieji išsiaiškina tarpusavio 
problemas ir nepripažįstama, kad vieną asmenį, t. y. auką, viktimizavo kaltinamasis.

Pakeitimas 240
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama suvesti auką 
ir kaltinamąjį, kad jie savanoriškai susitartų 
dėl žalos, patirtos dėl nusikalstamos 
veikos, atlyginimo;

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama suvesti auką 
ir kaltinamąjį, kad jie savanoriškai susitartų 
dėl žalos, patirtos dėl nusikalstamos 
veikos, atlyginimo; Šis požiūris į 
teisingumą sutelktas į aukų, nusikaltėlių, 
taip pat į susijusios bendruomenės, 
poreikius, o ne į abstrakčių teisinių 
principų laikymąsi ar į siekį nubausti 
nusikaltėlį.

Or. en

Pakeitimas 241
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama suvesti auką 
ir kaltinamąjį, kad jie savanoriškai susitartų 
dėl žalos, patirtos dėl nusikalstamos 
veikos, atlyginimo;

e) atkuriamojo teisingumo paslaugos –
paslaugos, kuriomis siekiama suvesti auką 
ir kaltinamąjį, kad jie savanoriškai susitartų 
dėl žalos, patirtos dėl nusikalstamos 
veikos, atlyginimo. Atkuriamojo 
teisingumo paslaugos gali būti teikiamos 
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aukai ir nusikaltėliui tiesiogiai susitikus 
arba netiesiogiai bendraujant, kai auka 
nusikaltėlio nesutinka;

Or. en

Pakeitimas 242
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) neįgalusis – asmuo, turintis fizinį, 
psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimą, 
kuris kartu su įvairiomis kliūtimis gali 
trukdyti visapusiškai ir veiksmingai 
dalyvauti visuomenėje tokiomis pat kaip ir 
kitų asmenų sąlygomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 243
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) paramos aukoms tarnybos – tarnybos, 
kurios siūlo visišką arba dalinę paramą, 
įskaitant aukų lydėjimą į teismą arba 
atstovavimą joms teisme; šios tarnybos yra 
nepriklausomos ir jų pagrindinis tikslas –
ginti aukų teises ir poreikius; paramos 
aukoms tarnybose taip pat teikiamos 
specialios paslaugos konkrečioms aukų 
grupėms, pavyzdžiui, smurto dėl lyties 
aukoms, vaikams, teroristinių išpuolių 
aukoms ir t. t.

Or. es
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Pakeitimas 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) smurtas dėl lyties − smurtas prieš 
moteris dėl to, kad jos – moterys, arba 
smurtas, nuo kurio ypač dažnai nukenčia 
moterys, arba smurtas prieš asmenį dėl jo 
arba jos lyties ar lytinės tapatybės;

Or. en

Pakeitimas 245
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) smurtas dėl lyties − toks smurtas prieš 
moteris, kuris pagal Konvenciją dėl visų 
formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims yra diskriminacijos forma ir 
kuris vykdomas prieš moteris dėl to, kad 
jos – moterys, arba smurtas, nuo kurio 
ypač dažnai nukenčia moterys, arba 
smurtas prieš asmenį dėl jo arba jos lyties 
ar lytinės tapatybės;

Or. en

Pakeitimas 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) smurtas dėl lyties − nusikalstama 
veika, vykdoma prieš asmenį dėl jo arba 
jos lyties ar lytinės tapatybės arba daranti 
neproporcingai didelį poveikį tam tikros 
lyties ar lytinės tapatybės asmenims ir 
sukelianti aukos kūno sužalojimą ar 
psichinę traumą, emocines kančias ar 
ekonominę žalą;

Or. en

Pakeitimas 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) smurtas dėl lyties – smurtas prieš 
asmenį dėl jo arba jos lyties, lytinės 
tapatybės ar lytinės raiškos;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb)artimųjų smurtas – smurtas prieš 
asmenį, kuris yra dabartinis arba buvęs 
aukos sutuoktinis, partneris arba kitas 
šeimos narys. Moterys šio pobūdžio 
smurtą patiria ypač dažnai.

Or. en
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Pakeitimas 249
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) artimųjų smurtas – smurtas prieš 
asmenį, kuris yra dabartinis arba buvęs 
aukos sutuoktinis, partneris arba kitas 
šeimos narys. Moterys šio pobūdžio 
smurtą patiria ypač dažnai ir 
nusikalstama veika dar sunkesnė dėl to, 
kad dažnai jos finansiškai, socialiai arba 
dėl teisės apsigyventi yra priklausomos 
nuo kaltinamojo.

Or. en

Pakeitimas 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) artimųjų smurtas – nusikalstama 
veika, kurią dažnai padaro dabartinis 
arba buvęs aukos sutuoktinis, partneris 
arba kitas šeimos narys, neatsižvelgiant į 
tai, ar nusikaltėlis ir auka gyvena tame 
pačiame būste, ir kuri sukelia aukos kūno 
sužalojimą ar psichinę traumą, emocines 
kančias ar ekonominę žalą.

Or. en

Pakeitimas 251
Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms nuo 
pirmo kontakto su pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos priimti 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nevilkinant būtų suteikta toliau nurodyta 
informacija:

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms nuo 
pirmo kontakto su pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos priimti 
kompetentinga institucija nedelsiant būtų 
suteikta toliau nurodyta informacija:

Or. en

Pakeitimas 252
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms nuo 
pirmo kontakto su pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos priimti 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nevilkinant būtų suteikta toliau nurodyta 
informacija:

Valstybės narės užtikrina, kad visoms 
aukoms nuo pirmo kontakto su pareiškimą 
dėl nusikalstamos veikos priimti 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nevilkinant ir joms suprantama kalba, 
prireikus, bendraujant vaikams pritaikytu 
būdu, būtų suteikta toliau nurodyta 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 253
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms nuo 
pirmo kontakto su pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos priimti 

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms nuo 
pirmo kontakto su pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos priimti 
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kompetentinga institucija nepagrįstai 
nevilkinant būtų suteikta toliau nurodyta 
informacija:

kompetentinga institucija tuo būdu, kuriuo 
aukos prašė ją pateikti (raštu, žodžių 
ir (arba) gestų kalba), ir nepagrįstai 
nevilkinant būtų suteikta toliau nurodyta 
informacija:

Or. hu

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad informacija turėtų būti pritaikyta aukų poreikiams.

Pakeitimas 254
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms nuo 
pirmo kontakto su pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos priimti 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nevilkinant būtų suteikta toliau nurodyta 
informacija:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. it

Pakeitimas 255
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visa reikalinga informacija, susijusi 
su jų teisėmis, įskaitant teisę į teisingą 
bylos nagrinėjimą, turėti advokatą, gauti 
vertimą žodžiu ir teisę į žalos atlyginimą;

Or. en
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Pakeitimas 256
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kokios rūšies paramą jos gali gauti; c) paramos, kuri aukai gali būti suteikta, 
rūšis ir informacija apie tai, kas tokią 
paramą suteiktų;

Or. en

Pakeitimas 257
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kokios rūšies paramą jos gali gauti; c) kokios rūšies paramą jos turi teisę gauti;

Or. it

Pakeitimas 258
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kokios yra procedūros po pareiškimo dėl 
nusikalstamos veikos pateikimo ir su 
tokiomis procedūromis susijęs aukų 
vaidmuo;

d) kokios yra procedūros po pareiškimo dėl 
nusikalstamos veikos pateikimo ir su 
tokiomis procedūromis susijęs aukų 
vaidmuo, taip pat procedūros, taikomos 
suaugusiųjų ir nepilnamečių 
baudžiamajame procese, aukų (vaikų) 
vaidmuo, liudijimo svarba, laikas ir 
pobūdis, būdai, kuriais būtų atliekamos 
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apklausos vykdant tyrimą ir teisme;

Or. en

Pakeitimas 259
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis jos 
turi teisę gauti teisinę konsultaciją, teisinę 
pagalbą ar bet kokios kitos rūšies 
konsultaciją;

f) kokiomis sąlygomis jos turi teisę gauti 
teisinę konsultaciją, teisinę pagalbą ar bet 
kokios kitos rūšies nepriklausomą 
specialisto konsultaciją;

Or. en

Pakeitimas 260
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis jos 
turi teisę gauti teisinę konsultaciją, teisinę 
pagalbą ar bet kokios kitos rūšies 
konsultaciją;

f) kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis jos 
turi teisę gauti teisinę konsultaciją, teisinę 
pagalbą ar bet kokios kitos rūšies 
konsultaciją, įskaitant lingvistinę 
konsultaciją;

Or. it

Pakeitimas 261
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis jos 
turi teisę gauti vertimą žodžių ir raštu, 
įskaitant vertimą į gestų kalbą;

Or. hu

Pagrindimas

Reikėtų numatyti nuostatas dėl vertimo, įskaitant panašesnes Europos gyventojų galimybes 
naudotis savo šalies gestų kalba, ypač atsižvelgiant į Europos Parlamento 2011 m. 
spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. Europos 
strategijos dėl negalios ir jos L revoliucinę dalį ir 11 punktą.

Pakeitimas 262
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei jos gyvena kitoje valstybėje narėje, ar 
yra kokių nors specialių priemonių, 
kuriomis jos gali pasinaudoti savo 
interesams apginti;

h) jei jos gyvena kitoje valstybėje narėje, ar 
yra kokių nors specialių priemonių, 
kuriomis jos gali pasinaudoti savo 
interesams apginti; pavyzdžiui, prašymas 
išduoti Europos apsaugos orderį;

Or. en

Pakeitimas 263
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei jos gyvena kitoje valstybėje narėje, 
ar yra kokių nors specialių priemonių, 
kuriomis jos gali pasinaudoti savo 
interesams apginti;

h) jei jos gyvena kitoje valstybėje, ar yra 
kokių nors specialių priemonių, kuriomis 
jos gali pasinaudoti savo interesams 
apginti;
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Or. it

Pakeitimas 264
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) jei joms taikoma bet kokia valstybės 
globa arba jos gyvena kokiose kitose 
įstaigose, ar yra kokių nors specialių 
priemonių, kuriomis jos gali pasinaudoti 
arba kreiptis į paskirtąją instituciją;

Or. en

Pakeitimas 265
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kokia yra pareiškimų teikimo tvarka, 
jeigu jų teisių nepaisoma;

i) apie skundų teikimo tvarką, jeigu
kompetentinga institucija, susijusi su 
baudžiamosios bylos nagrinėjimu, 
negerbia aukų teisių;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali 
gauti apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 267
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai aukos patiria didelę žalą, be 
pirmoje dalyje nurodytos informacijos 
joms suteikiama ši informacija:
a) kokiu mastu joms gali būti suteikiama 
medicininė priežiūra;
b) kokiu mastu jos turi teisę gauti tinkamą 
specialistų paramą;
c) kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali 
gauti pagalbą ieškodamos tinkamo 
alternatyvaus būsto su atitinkamomis 
saugumo priemonėmis;
d) kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali 
gauti apsaugą ir judėti Sąjungoje 
turėdamos tokio paties lygio apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Psichologinė parama gali būti labai svarbi aukoms, tačiau jos ne visada pakanka; pavyzdžiui, 
šeiminio smurto aukoms gali nedelsiant prireikti finansinės pagalbos, nes jos gali būti 
finansiškai priklausomos nuo kaltinamojo. Šios paramos gali prireikti nedelsiant: kartais 
aukos net neturi pinigų maistui sau ir savo vaikams; taigi reikėtų kalbėti apie tinkamą 
paramą.
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Pakeitimas 268
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu auka yra vaikas, labai svarbu, kad 
visa pirmoje dalyje nurodyta informacija 
jam būtų tinkamai pateikta. Ši 
informacija lengvai suvokiama ir išsamiai 
paaiškina atitinkamas procedūras.

Or. fr

Pakeitimas 269
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši informacija teikiama žodžiu arba raštu 
paprasta ir lengvai suprantama kalba, 
atsižvelgiant į specialius aukų poreikius ir 
į atitinkamas aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 270
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad aukoms, 
kurios nesupranta susijusios valstybės 
narės kalbos arba ja nekalba, pirmoje 
dalyje nurodyta informacija būtų teikiama 
kalba, kurią jos supranta.
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Or. en

Pakeitimas 271
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pranešama apie jų teisę gauti toliau 
nurodytą informaciją apie savo bylą ir kad 
aukos gautų šią informaciją, jeigu 
pareiškia norą ją gauti:

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
nepagrįstai nevilkinant būtų pranešama 
apie jų teisę gauti toliau nurodytą 
informaciją apie savo bylą:

Or. en

Pakeitimas 272
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pranešama apie jų teisę gauti toliau 
nurodytą informaciją apie savo bylą ir kad 
aukos gautų šią informaciją, jeigu 
pareiškia norą ją gauti:

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų nedelsiant pranešama apie jų teisę 
gauti toliau nurodytą informaciją apie savo 
bylą, išskyrus atvejus, kai jos aiškiai 
nurodė, kad šios informacijos gauti 
nenori:

Or. en

Pakeitimas 273
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pranešama apie jų teisę gauti toliau 
nurodytą informaciją apie savo bylą ir kad 
aukos gautų šią informaciją, jeigu pareiškia 
norą ją gauti:

1. Valstybės narės užtikrina, kad visoms 
aukoms joms suprantama kalba būtų 
pranešama apie jų teisę gauti toliau 
nurodytą informaciją apie savo bylą ir kad 
aukos gautų šią informaciją, jeigu pareiškia 
norą ją gauti:

Or. en

Pakeitimas 274
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją apie sprendimą baigti 
baudžiamąją bylą, pradėtą gavus aukos 
pareiškimą dėl nusikalstamos veikos, kaip 
antai sprendimą nebetęsti tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo arba jį 
nutraukti, arba apie galutinį teismo 
nuosprendį, įskaitant informaciją apie 
bausmę, taip pat to sprendimo motyvus;

a) informaciją apie sprendimą baigti 
baudžiamąją bylą, pradėtą gavus aukos 
pareiškimą dėl nusikalstamos veikos, kaip 
antai sprendimą nebetęsti tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo arba jį 
nutraukti, arba apie galutinį teismo 
nuosprendį, taip pat to sprendimo motyvus
ar prisiekusiųjų sprendimus, tais atvejais, 
kai motyvų pateikimas nenumatytas pagal 
nacionalinę teisę, įskaitant informaciją 
apie bausmę;

Or. en

Pakeitimas 275
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją apie sprendimą baigti 
baudžiamąją bylą, pradėtą gavus aukos 

a) informaciją apie sprendimą baigti 
baudžiamąją bylą, kaip antai sprendimą 
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pareiškimą dėl nusikalstamos veikos, kaip 
antai sprendimą nebetęsti tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo arba jį 
nutraukti, arba apie galutinį teismo 
nuosprendį, įskaitant informaciją apie 
bausmę, taip pat to sprendimo motyvus;

nebetęsti tyrimo ar baudžiamojo 
persekiojimo arba jį nutraukti, arba apie 
galutinį teismo nuosprendį, įskaitant 
informaciją apie bausmę, taip pat to 
sprendimo motyvus;

Or. en

Pakeitimas 276
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Informaciją, iš kurios auka galėtų 
sužinoti apie baudžiamosios bylos, 
pradėtos gavus aukos pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos, būklę, nebent 
išskirtiniais atvejais tai trukdytų tinkamai 
nagrinėti bylą;

b) informaciją, iš kurios auka galėtų 
sužinoti apie baudžiamosios bylos būklę,
nebent išskirtiniais atvejais tai trukdytų 
tinkamai nagrinėti bylą;

Or. en

Pakeitimas 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) informaciją apie galimybę naudotis 
sveikatos priežiūros, psichologinėmis, 
socialinėmis ir kitomis susijusiomis 
paslaugomis, taip pat priemonėmis šias 
paslaugas gauti prieš bylos nagrinėjimą, 
jam vykstant arba po jo, jeigu jis atidėtas 
arba nutrauktas, kartu, prireikus, teikiant 
teisines arba kitas konsultacijas arba 
atstovavimą, kompensacijas, skubią 
finansinę paramą;
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Or. en

Pakeitimas 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) informaciją apie procedūras, taikomas 
suaugusiųjų ir nepilnamečių 
baudžiamajame procese, įskaitant aukų 
vaikų vaidmenį, liudijimo svarbą, laiką ir 
pobūdį, būdus, kuriais būna atliekamos 
apklausos vykdant tyrimą ir teisme;

Or. en

Pakeitimas 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) informaciją apie esamas paramos 
aukoms, kurios teikia skundus ir 
dalyvauja tiriant bylą ir ją nagrinėjant 
teisme, priemones.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pasiūlyta galimybė gauti pranešimą 
nepagrįstai nedelsiant, kai asmuo, kuris 
už joms padarytas nusikalstamas veikas
sulaikomas, kuriam skirtas kardomasis 
kalinimas, kuris už tai patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, 
paleidžiamas į laisvę arba pabėgo iš 
įkalinimo įstaigos. Aukos taip pat 
informuojamos apie bet kokias priemones, 
taikomas aukų apsaugai, pavyzdžiui, 
draudimą lankytis tam tikrose vietose arba 
bendrauti su tam tikrais asmenimis. 
Valstybės narės užtikrina, kad aukoms, 
kai jos gauna tą informaciją, būtų suteikta 
veiksminga parama ir pagalba.

Or. en

Pakeitimas 281
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką 
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pasiūlyta galimybė gauti pranešimą 
nepagrįstai nedelsiant, kai asmuo, kuris 
už joms padarytas nusikalstamas veikas
sulaikomas, kuriam skirtas kardomasis 
kalinimas, kuris už tai patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, 
paleidžiamas į laisvę arba pabėgo iš 
įkalinimo įstaigos, įskaitant kardomojo 
kalinimo įstaigą. Aukos taip pat 
nepagrįstai nedelsiant informuojamos 
apie bet kokius draudimus, kurios 
baudžiamosios teisės sistemos institucijos 
skiria norėdamos apsaugoti aukas, 
pavyzdžiui, draudimą bendrauti su tam 
tikrais asmenimis. Valstybės narės 
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užtikrina, kad aukoms, kai jos gauna šią 
informaciją, būtų suteikta veiksminga 
parama ir pagalba. Aukos gauna šią 
informaciją, nebent kompetentinga 
institucija žino, kad pranešus apie 
paleidimą gali būti padaryta žalos 
nusikaltėliui.

Or. en

Pakeitimas 282
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką 
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę.
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką 
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę 
arba jeigu šis asmuo pabėga kalinimo 
įstaigos, išskyrus atvejus, kai aukos aiškiai 
nurodė, kad šios informacijos gauti 
nenori.

Or. en

Pakeitimas 283
Judith Sargentini
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad visoms 
aukoms būtų suteikiama galimybė gauti 
pranešimą, kai už joms padarytą 
nusikalstamą veiką baudžiamojon 
atsakomybėn patrauktas arba nuteistas 
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Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

asmuo paleidžiamas į laisvę iš bet kokio 
tipo kalinimo įstaigos. Visos aukos gauna 
šią informaciją, jeigu yra pareiškusios norą 
ją gauti.

Or. en

Pakeitimas 284
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką 
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką 
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti, ir savo 
sprendimą gali pakeisti bet kada.

Or. it

Pakeitimas 285
Sonia Alfano

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pasiūlyta galimybė gauti pranešimą 
nepagrįstai nedelsiant, kai asmuo, kuris 
už joms padarytas nusikalstamas veikas
sulaikomas, kuriam skirtas kardomasis 
kalinimas, kuris už tai patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, 
paleidžiamas į laisvę arba pabėgo iš 
įkalinimo įstaigos. Valstybės narės 
užtikrina, kad aukoms, kai jos gauna tą
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informaciją, būtų suteikta veiksminga 
parama ir pagalba.

Or. it

Pakeitimas 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą 
nepagrįstai nedelsiant, kai asmuo, kuris 
už joms padarytas nusikalstamas veikas 
sulaikomas, kuriam skirtas kardomasis 
kalinimas, kuris už tai patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, 
paleidžiamas į laisvę arba pabėgo iš 
įkalinimo įstaigos. Valstybės narės 
užtikrina, kad aukoms, kai jos gauna šią 
informaciją, būtų suteikta veiksminga 
parama ir pagalba, taip pat, esant 
galimybei, teisė kreiptis apeliacine tvarka.
Aukos gauna šią informaciją, nebent 
kompetentinga institucija žino, kad 
pranešus apie paleidimą gali būti 
padaryta žalos nusikaltėliui.

Or. en

Pakeitimas 287
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad aukos, 
kurios pareiškia nenorinčios gauti 1 ir
2 dalyse nurodytos informacijos, jos 

3. Valstybės narės užtikrina aukų teisę bet 
kuriuo metu pakeisti savo sprendimą dėl 
noro arba nenoro gauti 1 ir 2 dalyje 
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negautų. nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 288
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, 
kad per baudžiamosios bylos nagrinėjimą
ir po jo arba vykdant bet kuriuos kitus 
procesinius veiksmus, susijusius su 
nusikaltimu, su bet kokiomis 
kompetentingomis institucijomis 
bendraujančios aukos ir jų šeimos nariai 
nuo pat pirmo kontakto su jomis visiškai
suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų visiškai
suprastos.

Or. es

Pakeitimas 289
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.
Ypač reikia atsižvelgti į supratimo ar 
bendravimo sunkumus, atsirandančius 
dėl kokios nors negalios, dėl kurios geriau 
būtų naudotis turimomis priemonėmis ir 
būdais.
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Or. es

Pakeitimas 290
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
kompetentingomis institucijomis 
bendraujančios aukos suprastų, be kita ko, 
tokių institucijų teikiamą informaciją ir 
būtų suprastos.

Or. en

Pakeitimas 291
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Valstybės narės imasi priemonių, kad visos
per baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Or. en

Pakeitimas 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Valstybės narės imasi priemonių, kad visos
per baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos atsižvelgiant į konkrečius ir 
individualius jų poreikius suprastų, be kita 
ko, tokių institucijų teikiamą informaciją ir 
būtų suprastos.

Or. en

Pakeitimas 293
Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į pirmos dalies tikslus 
reikėtų ypač atkreipti dėmesį į atvejus, kai 
aukos yra vaikai.

Or. fr

Pakeitimas 294
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant baudžiamąją bylą per aukų 
apklausą tyrimų arba teisminėse 
institucijose, įskaitant policijos vykdomą 
apklausą, aukoms, kurios nesupranta 
atitinkamos baudžiamosios bylos kalbos 
arba ja nekalba, būtų nemokamai teikiamas 
vertimas žodžiu, taip pat tam, kad aukos 
galėtų pasirengti dalyvauti bylos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant baudžiamąją bylą per aukų 
apklausą tyrimų arba teisminėse 
institucijose, įskaitant policijos vykdomą 
apklausą, aukoms, kurios nesupranta 
atitinkamos baudžiamosios bylos kalbos 
arba ja nekalba, būtų nemokamai teikiamas 
vertimas žodžiu, taip pat tam, kad aukos 
galėtų pasirengti dalyvauti bylos 
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nagrinėjime ir bet kokiuose būtinuose 
tarpiniuose nagrinėjimuose.

nagrinėjime ir bet kokiuose būtinuose 
tarpiniuose nagrinėjimuose ir bendrauti su 
savo advokatu.

Or. en

Pakeitimas 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant baudžiamąją bylą per aukų 
apklausą tyrimų arba teisminėse 
institucijose, įskaitant policijos vykdomą 
apklausą, aukoms, kurios nesupranta 
atitinkamos baudžiamosios bylos kalbos 
arba ja nekalba, būtų nemokamai teikiamas 
vertimas žodžiu, taip pat tam, kad aukos 
galėtų pasirengti dalyvauti bylos 
nagrinėjime ir bet kokiuose būtinuose 
tarpiniuose nagrinėjimuose.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant baudžiamąją bylą per aukų 
apklausą tyrimų arba teisminėse 
institucijose, įskaitant policijos vykdomą 
apklausą, aukoms, kurios nesupranta 
atitinkamos baudžiamosios bylos kalbos 
arba ja nekalba, būtų nemokamai teikiamas 
vertimas žodžiu, taip pat tam, kad aukos 
galėtų pasirengti dalyvauti bylos 
nagrinėjime ir bet kokiuose būtinuose 
tarpiniuose nagrinėjimuose. Verčiant 
žodžiu atsižvelgiama į konkrečius aukos 
poreikius ir į papildomos pagalbos, kurios 
gali prireikti, kad ji arba jis visiškai 
suprastų bet kokios apklausos žodžiu 
reikšmę ir pasekmes, mastą. Imamasi 
priemonių, kad tai būtų jautriai ir 
suprantamai paaiškinta tinkamai 
atsižvelgiant į aukos amžių ir brandos 
lygį.

Or. en

Pakeitimas 296
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėjant baudžiamąją bylą per aukų 
apklausą tyrimų arba teisminėse 
institucijose, įskaitant policijos vykdomą 
apklausą, aukoms, kurios nesupranta 
atitinkamos baudžiamosios bylos kalbos 
arba ja nekalba, būtų nemokamai
teikiamas vertimas žodžiu, taip pat tam, 
kad aukos galėtų pasirengti dalyvauti bylos 
nagrinėjime ir bet kokiuose būtinuose 
tarpiniuose nagrinėjimuose.

1. Valstybės narės gali užtikrinti, kad 
nagrinėjant baudžiamąją bylą per aukų 
apklausą tyrimų arba teisminėse 
institucijose, įskaitant policijos vykdomą 
apklausą, aukoms, kurios nesupranta 
atitinkamos baudžiamosios bylos kalbos 
arba ja nekalba, būtų teikiamas vertimas 
žodžiu, taip pat tam, kad aukos galėtų 
pasirengti dalyvauti bylos nagrinėjime ir 
bet kokiuose būtinuose tarpiniuose 
nagrinėjimuose.

Or. nl

Pakeitimas 297
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
aukoms, kurios nesupranta 
kompetentingos institucijos kalbos arba ja 
nekalba, būtų sudaryta galimybė pranešti 
apie nusikaltimą. Valstybės narės, 
siekdamos šio tikslo, užtikrina bent tai, 
kad aukoms būtų padedama pranešant 
apie nusikaltimą ta kalba, kurią jos 
supranta.

Or. en

Pakeitimas 298
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
aukoms, kurios nesupranta 
kompetentingos institucijos kalbos arba ja 
nekalba ir nori pateikti skundą dėl 
nusikaltimo, būtų sudaryta galimybė tai 
padaryti. Valstybės narės užtikrina bent 
tai, kad aukoms būtų padedama 
pranešant apie nusikaltimą ta kalba, 
kurią jos supranta. Valstybės narės 
užtikrina, kad aukoms paprastai ir aiškiai 
ta kalba, kurią jos supranta, būtų 
pranešta apie jų teisę į pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 299
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 
aukoms, kurios praneša apie nusikaltimą, 
paprasta ir aiškia kalba būtų pranešta 
apie aukų teisę į gauti informaciją, 
susijusią su teisėmis aktyviai dalyvauti 
nagrinėjant baudžiamąją bylą.

Or. en

Pakeitimas 300
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 
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aukoms, kurios pateikia skundą dėl 
nusikalstamos veikos, paprastai ir aiškiai 
aukoms suprantama kalba būtų pranešta 
apie jų teisę į gauti informaciją, susijusią 
su aukų teisėmis aktyviai dalyvauti 
nagrinėjant baudžiamąją bylą.

Or. en

Pakeitimas 301
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą 
aukos galėtų naudotis savo teisėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad visais kitais 
atvejais aukos prašymu būtų galimybė 
nemokamai naudotis vertimu žodžiu, 
atsižvelgiant į aukos poreikius ir vaidmenį 
toje byloje.

2. Tam, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą 
aukos galėtų veiksmingai naudotis savo 
teisėmis, valstybės narės užtikrina, kad 
visais kitais atvejais aukos prašymu būtų 
galimybė nemokamai naudotis vertimu 
žodžiu, atsižvelgiant į aukos poreikius ir 
vaidmenį toje byloje. Valstybės narės 
užtikrina, kad aukoms paprastai ir aiškiai 
ta kalba, kurią jos supranta, būtų 
pranešta apie jų teisę į vertimą žodžiu.

Or. en

Pakeitimas 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą 
aukos galėtų naudotis savo teisėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad visais kitais 
atvejais aukos prašymu būtų galimybė 
nemokamai naudotis vertimu žodžiu, 
atsižvelgiant į aukos poreikius ir vaidmenį 

2. Tam, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą 
aukos galėtų naudotis savo teisėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad visais kitais 
atvejais aukos prašymu būtų galimybė 
nemokamai naudotis vertimu žodžiu, 
atsižvelgiant į konkrečius ir individualius
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toje byloje. aukos poreikius ir vaidmenį toje byloje
siekiant užtikrinti, kad auka visiškai 
suprastų visą perduotą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 303
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą 
aukos galėtų naudotis savo teisėmis, 
valstybės narės užtikrina, kad visais kitais 
atvejais aukos prašymu būtų galimybė 
nemokamai naudotis vertimu žodžiu, 
atsižvelgiant į aukos poreikius ir vaidmenį 
toje byloje.

2. Tam, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą 
aukos galėtų naudotis savo teisėmis, 
valstybės narės gali užtikrinti, kad visais 
kitais atvejais aukos prašymu būtų 
galimybė naudotis vertimu žodžiu, 
atsižvelgiant į aukos poreikius ir vaidmenį 
toje byloje.

Or. nl

Pakeitimas 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus galima naudotis ryšių 
technologijomis, pvz., vaizdo 
konferencijomis, telefonu ar internetu, 
nebent tam, kad auka tinkamai naudotųsi 
savo teisėmis ir suvoktų bylos nagrinėjimą, 
prireiktų asmeniško vertėjo žodžiu 
dalyvavimo.

3. Prireikus galima naudotis ryšių 
technologijomis, pvz., vaizdo 
konferencijomis, telefonu ar internetu, 
nebent tam, kad auka tinkamai naudotųsi 
savo teisėmis ir suvoktų bylos nagrinėjimą, 
prireiktų asmeniško vertėjo žodžiu 
dalyvavimo. Jeigu auka yra vaikas, reikia 
užtikrinti, kad bet koks kabinetas ar 
laukiamasis, skirtas aukos video 
konferencijai ar kitai apklausai, būtų
pritaikytas vaikams ir nekeltų grėsmės.
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Or. en

Pakeitimas 305
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad aukai, 
kuri nesupranta atitinkamos baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, jei to 
pageidauja, būtų nemokamai raštu 
išverčiama toliau nurodyta informacija, jei 
tokia informacija aukai suteikiama:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 306
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad aukai, 
kuri nesupranta atitinkamos baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, jei to 
pageidauja, būtų nemokamai raštu 
išverčiama toliau nurodyta informacija, jei 
tokia informacija aukai suteikiama:

4. Valstybės narės užtikrina, kad aukai, 
kuri nesupranta atitinkamos baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, jei to 
pageidauja, būtų nemokamai raštu 
išverčiama į aukai suprantamą kalbą 
toliau nurodyta informacija, jei tokia 
informacija aukai suteikiama:

Or. en

Pakeitimas 307
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad aukai, 
kuri nesupranta atitinkamos baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, jei to 
pageidauja, būtų nemokamai raštu 
išverčiama toliau nurodyta informacija, jei 
tokia informacija aukai suteikiama:

4. Valstybės narės gali užtikrinti, kad 
aukai, kuri nesupranta atitinkamos 
baudžiamosios bylos kalbos arba ja 
nekalba, jei to pageidauja, būtų raštu 
išverčiama toliau nurodyta informacija, jei 
tokia informacija aukai suteikiama:

Or. nl

Pakeitimas 308
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pareiškimas dėl nusikalstamos veikos 
kompetentingai institucijai;

a) skundo dėl nusikalstamos veikos 
kompetentingai institucijai esminės dalys;

Or. en

Pakeitimas 309
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) svarbi informacija, kuri, atsižvelgiant į 
aukos poreikius ir vaidmenį toje byloje, jai
leistų naudotis savo teisėmis per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą.

c) svarbi informacija, kuri aukai leistų 
naudotis savo teisėmis per baudžiamosios 
bylos nagrinėjimą. Aukos arba jų 
advokatai gali pateikti pagrįstą prašymą 
gauti kokią nors kitą labai svarbią 
informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 310
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) svarbi informacija, kuri, atsižvelgiant į 
aukos poreikius ir vaidmenį toje byloje, jai 
leistų naudotis savo teisėmis per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą.

c) svarbi informacija, kuri, atsižvelgiant į 
aukos poreikius ir vaidmenį toje byloje, jai 
leistų veiksmingai naudotis savo teisėmis 
per baudžiamosios bylos nagrinėjimą.

Or. en

Pakeitimas 311
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl vertimo žodžiu ir raštu 
baudžiamosios bylos nagrinėjimas 
neturėtų būti nepagrįstai vilkinamas.

Or. de

Pagrindimas

Nagrinėjant baudžiamąją bylą visas dėmesys sutelkiamas kaltinamąjį, kurio kaltė turi būti 
įrodyta, ir kuris, iki ji įrodoma, laikomas nekaltu. Dėl vertimo raštu procedūra gali būti 
vilkinama per ilgai, ypač jeigu kaltinamajam taikomas kardomasis kalinimas, taigi vertimas 
turėtų būti ribojamas pagrindiniais dokumentais ir būtinais atvejais.

Pakeitimas 312
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
numatytos procedūros ar mechanizmas, 
kurie leistų nustatyti, ar auka supranta 
baudžiamosios bylos kalbą ir ja kalba ir ar 
jai reikia vertimo raštu ir vertėjo žodžiu 
pagalbos.

5. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
numatytos procedūros ar mechanizmas, 
kurie leistų nustatyti, ar auka supranta 
baudžiamosios bylos kalbą ir ja kalba ir ar 
jai reikia vertimo raštu ir vertėjo žodžiu 
pagalbos. Valstybėse narėse, kuriose yra 
daugiau nei viena oficiali kalba, ši teisė 
taikoma aukos pasirinktai oficialiai 
kalbai, net jeigu ji minėtoje valstybėje 
narėje nėra paplitusi.

Or. es

Pakeitimas 313
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
numatytos procedūros ar mechanizmas, 
kurie leistų nustatyti, ar auka supranta 
baudžiamosios bylos kalbą ir ja kalba ir ar 
jai reikia vertimo raštu ir vertėjo žodžiu 
pagalbos.

5. Valstybės narės gali užtikrinti, kad būtų 
numatytos procedūros ar mechanizmas, 
kurie leistų nustatyti, ar auka supranta 
baudžiamosios bylos kalbą ir ja kalba ir ar 
jai reikia vertimo raštu ir vertėjo žodžiu 
pagalbos.

Or. nl

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai turėtų galimybę 
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poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis.

nemokamai naudotis konfidencialiomis 
aukų interesais nepriklausomai 
veikiančių paramos aukoms tarnybų 
paslaugomis, kai tik jos patiria žalą, per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir po jo, 
nesvarbu, kur padarytas nusikaltimas.

Or. en

Pakeitimas 315
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai turėtų galimybę 
nemokamai naudotis konfidencialiomis ir 
tinkamomis aukų interesais 
nepriklausomai veikiančių paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis, kai tik jos 
patiria žalą, per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą ir po jo, nesvarbu, kur 
padarytas nusikaltimas. Siekiant teikti 
geriausios kokybės paramą aukos, 
turinčios specialių poreikiu, turi galimybę 
naudotis paramos aukoms tarnybų 
paslaugomis, kurios būtų specializuotos 
pagal aukos patirto nusikaltimo pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomumo kriterijus turi būti taikomas teikiant viešąją ir privačią pagalbą ir paramos 
paslaugas.

Pakeitimas 316
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis prieš 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą, jam 
vykstant ir atitinkamą laikotarpį po jo.

Or. en

Pakeitimas 317
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, neatsižvelgiant į jų teisinį 
statusą, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis lengvai prieinamomis ir 
konfidencialiomis paramos aukoms 
tarnybų paslaugomis, kai tik patiria žalą, 
per bylos nagrinėjimą ir po jo, nesvarbu, 
kur padarytas nusikaltimas.

Or. en

Pakeitimas 318
Claude Moraes

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
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aukoms tarnybų paslaugomis. aukoms tarnybų paslaugomis ir savo 
valstybėje narėje, ir, prireikus, kitose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Taip būtų sudarytos galimybės aukoms ir jų šeimos nariams naudotis paramos tarnybų 
paslaugomis tarpvalstybiniais atvejais, kai nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje 
narėje, nei jie gyvena.

Pakeitimas 319
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis.

1. Valstybės narės gali užtikrinti, kad 
aukos ir jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę naudotis 
konfidencialiomis paramos aukoms 
tarnybų paslaugomis.

Or. nl

Pakeitimas 320
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai kurių konkrečių nusikaltimų, 
pavyzdžiui, nusikaltimų dėl lyties arba 
prievartos prieš vaikus, aukos gali 
naudotis specialiomis paramos tarnybų 
paslaugomis, siekiant joms užtikrinti 
pačią geriausią paramą.

Or. es
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Pakeitimas 321
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad pagalba ir parama 
aukoms būtų suteikta iš karto, kai 
kompetentingos institucijos turi pagrįstų 
priežasčių manyti, jog jos buvo 
nusikaltimų, kuriems taikoma ši 
direktyva, aukos.

Or. it


