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Grozījums Nr. 103
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienība ir sev noteikusi 
mērķi saglabāt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, kuras pamatā ir tiesu 
lēmumu krimināllietās un civillietās 
savstarpēja atzīšana.

(1) Eiropas Savienība ir sev noteikusi 
mērķi saglabāt un attīstīt brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu, kuras pamatā ir cieņa 
pret cilvēktiesību demokrātiskajiem 
institūtiem un tiesiskumu un kuras 
stūrakmens ir tiesu lēmumu krimināllietās 
un civillietās savstarpēja atzīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
aizsargāt noziegumos cietušos un izveidot 
minimuma standartus un ir pieņēmusi 
Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI 
(2001. gada 15. marts) par cietušo statusu 
kriminālprocesā. Saskaņā ar Stokholmas 
programmu, ko Eiropas Padome pieņēmusi 
savā sanāksmē 2009. gada 10. un 
11. decembrī, Komisija un dalībvalstis ir 
aicinātas izpētīt, kā var uzlabot tiesību 
aktus un praktiskos atbalsta pasākumus 
cietušo aizsardzībai.

(2) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
aizsargāt noziegumos cietušos un izveidot 
minimuma standartus un ir pieņēmusi 
Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI 
(2001. gada 15. marts) par cietušo statusu 
kriminālprocesā. Saskaņā ar Stokholmas 
programmu, ko Eiropas Padome pieņēmusi 
savā sanāksmē 2009. gada 10. un 
11. decembrī, Komisija un dalībvalstis ir 
aicinātas izpētīt, kā var uzlabot tiesību 
aktus un praktiskos atbalsta pasākumus 
cietušo aizsardzībai, kā arī par ES 
prioritāti noteikt uzmanības, palīdzības un 
atzīšanas nodrošināšanu visām 
cietušajām personām, jo īpaši terorisma 
upuriem.

Or. es
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Grozījums Nr. 105
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
aizsargāt noziegumos cietušos un izveidot 
minimuma standartus un ir pieņēmusi 
Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI 
(2001. gada 15. marts) par cietušo statusu 
kriminālprocesā. Saskaņā ar Stokholmas 
programmu, ko Eiropas Padome pieņēmusi 
savā sanāksmē 2009. gada 10. un 
11. decembrī, Komisija un dalībvalstis ir 
aicinātas izpētīt, kā var uzlabot tiesību 
aktus un praktiskos atbalsta pasākumus 
cietušo aizsardzībai.

(2) Eiropas Savienība ir apņēmusies 
aizsargāt noziegumos cietušos un izveidot 
minimuma standartus un ir pieņēmusi 
Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI 
(2001. gada 15. marts) par cietušo statusu 
kriminālprocesā. Saskaņā ar Stokholmas 
programmu, ko Eiropas Padome pieņēmusi 
savā sanāksmē 2009. gada 10. un 
11. decembrī, Komisija un dalībvalstis ir 
aicinātas izpētīt, kā var uzlabot tiesību 
aktus un praktiskos atbalsta pasākumus 
cietušo aizsardzībai un stiprināt brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu ar darbībām, 
kas vērstas uz pilsoņu interesēm un 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šī direktīva ir daļa no tiesību aktu 
kopuma, kura mērķis ir cietušo tiesību 
stiprināšana Savienībā. Īstenojot šo 
direktīvu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 13. decembra 
Direktīva 2011/92/ES par seksuālas 
vardarbības pret bērniem, bērnu 
seksuālas izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas apkarošanu1.
______________

1 OV L 335, 13.12.11., 1. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 107
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Padome savos 2010. gada 8. marta 
secinājumos par vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu Eiropas Savienībā 
aicināja dalībvalstis nodrošināt 
pietiekamus resursus, lai novērstu un 
apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
cietušajām personām sniegtu atbilstīgu 
palīdzību un aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments savā 2011. gada 
5. aprīļa rezolūcijā par prioritātēm un 
pamatnostādņu izklāstu jaunai ES 
politikai vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai1 ierosina stratēģiju 
vardarbības pret sievietēm, vardarbības 
ģimenē un sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanas apkarošanai izmantot par 
pamatu turpmākajiem leģislatīvajiem 
krimināltiesību instrumentiem 
dzimumvardarbības apkarošanai, tostarp 
pasākumiem pret sievietēm vērstas 
vardarbības apkarošanai (politika, 
novēršana, aizsardzība, saukšana pie 
kriminālatbildības, aprūpe, 
partnerattiecības), un veikt turpmāku 
darbu, izmantojot ES rīcības plānu.
_____________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru kompetento iestādi, cietušo 
atbalsta dienestu vai atjaunojošās justīcijas 
dienestu, kā arī jebkuru attiecīgo 
organizāciju, kurai ir sakari ar šīm 
iestādēm, ņemot vērā to individuālo 
situāciju, tiesības un neatliekamās 
vajadzības, vecumu, dzimumu, invaliditāti 
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Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama
piekļuve tiesu sistēmai.

un brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina efektīva piekļuve 
tiesu sistēmai.

Or. es

Grozījums Nr. 110
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

(5) Noziegums ir cietušo individuālo 
tiesību pārkāpums. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas personiski, ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, kad tie nonāk 
saskarsmē ar jebkuru valsts iestādi, cietušo 
atbalsta dienestu vai atjaunojošās justīcijas 
dienestu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

Or. es

Grozījums Nr. 111
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pienācīgi 
jāievēro cietušo cilvēktiesības un pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
dienestu vai atjaunojošās justīcijas 
dienestu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības un
nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju, 
tostarp diskrimināciju dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās vai sociālās 
izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, 
reliģijas vai pārliecības, politisko vai 
jebkuru citu uzskatu dēļ, diskrimināciju 
saistībā ar piederību pie nacionālās 
minoritātes, diskrimināciju īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma, 
dzimuma, dzimuma identitātes un 
izpausmes, seksuālās orientācijas, 
imigrācijas un uzturēšanās statusa un 
veselības stāvokļa (tostarp saslimstības ar 
HIV un AIDS) dēļ, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 

(5) Noziegums ir cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana, kā arī ļaundarība pret 
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tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama
piekļuve tiesu sistēmai.

sabiedrību kopumā. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru kompetento iestādi, cietušo 
atbalsta dienestu vai atjaunojošās justīcijas 
dienestu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina efektīva un 
savlaicīga piekļuve tiesu sistēmai.

Or. it

Grozījums Nr. 113
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

(5) Noziegums ir cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana, kā arī ļaundarība pret 
sabiedrību. Attiecīgi pret cietušajiem 
jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un profesionāli, 
kad tie nonāk saskarsmē ar jebkuru valsts 
iestādi, cietušo atbalsta dienestu vai 
atjaunojošās justīcijas dienestu, ņemot vērā 
to individuālo situāciju un neatliekamās 
vajadzības, vecumu, dzimumu, invaliditāti 
un brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

Or. nl

Grozījums Nr. 114
Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pienācīgi 
jāievēro cietušo cilvēktiesības un pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
dienestu vai atjaunojošās justīcijas 
dienestu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības un
nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju, 
tostarp diskrimināciju vecuma, dzimuma, 
ādas krāsas, etniskās vai sociālās 
izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, 
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jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

reliģijas vai pārliecības, politisko vai 
jebkuru citu uzskatu dēļ, diskrimināciju 
saistībā ar tiesisko statusu, 
valstspiederību, piederību pie nacionālās 
minoritātes, diskrimināciju īpašuma, 
izcelsmes, dzimuma identitātes un 
izpausmes, seksuālās orientācijas, 
migrācijas un uzturēšanās statusa, 
veselības stāvokļa (tostarp saslimstības ar 
HIV un AIDS) un brieduma līmeņa dēļ, 
kā arī pilnībā cienot to fizisko, garīgo un 
morālo neaizskaramību. Cietušie ir 
jāaizsargā no turpmākas un atkārtotas 
viktimizācijas un iebiedēšanas, jāsniedz 
piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama 
piekļuve tiesu sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību un tās pamatā esošajām 
līdzāspastāvēšanas vērtībām. Šis princips
kļūst jo īpaši skaidrs, kad dažas 
organizācijas nedemokrātiskā ceļā vēlas 
mainīt līdzāspastāvēšanas 
pamatnoteikumus vai ar varu cenšas 
izveidot iestāžu sistēmas paralēli likumīgi 
izveidotajām. Tā tas ir teroristu un 
mafijas organizāciju gadījumā. Tad 
parādās konkrētas problēmas, piemēram, 
ar vajāšanu saistīta vardarbība, kuru 
risināšanai vajadzīgi īpaši aizsardzības, 
atbalsta un atzīšanas pasākumi attiecībā 
uz personām, kas cieš no šādām 
problēmām.

Or. es
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Grozījums Nr. 116
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Parlaments 2011. gada
25. oktobrī pieņēma rezolūciju par 
personu ar invaliditāti integrāciju un 
mobilitāti un Eiropas stratēģiju 
invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, 
kurā noteikts, ka daudzas personas ar 
invaliditāti joprojām tiek diskriminētas 
vienlīdzīgas tiesībspējas atzīšanas un 
taisnīguma jomā, un aicina dalībvalstis 
novērst šos trūkumus, tai skaitā 
nodrošināt personām ar invaliditāti 
efektīvu tiesas pieejamību, it īpaši saistībā 
ar saziņas brīvību un pieeju saziņai 
(tostarp saziņai Braila rakstā un zīmju 
valodā un citām alternatīvām saziņas 
formām).

Or. hu

Pamatojums

Precizējums, lai aizsargātu un nodrošinātu cietušo tiesības; Eiropas Parlaments jau ir 
pieņēmis nostāju, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti tiesības attiecībā uz tiesas 
pieejamību.

Grozījums Nr. 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un principi, kas ir atzīti 

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un principi, kas ir atzīti 
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Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Īpaši tā cenšas veicināt tiesības uz cieņu, 
dzīvību, fizisku un garīgu veselību, privāto 
un ģimenes dzīvi, tiesības uz īpašumu, 
bērnu, veco cilvēku un cilvēku ar 
invaliditāti tiesības, kā arī tiesības uz 
taisnīgu tiesu.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Īpaši tā cenšas veicināt tiesības uz cieņu, 
dzīvību, fizisko un garīgo neaizskaramību, 
tiesības uz nediskriminējošu attieksmi, 
tiesības uz cieņu pret privāto un ģimenes 
dzīvi, dzimumu līdztiesības principu, 
tiesības uz īpašumu, bērnu, veco cilvēku un 
cilvēku ar invaliditāti tiesības, kā arī 
tiesības uz taisnīgu tiesu.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un principi, kas ir atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Īpaši tā cenšas veicināt tiesības uz cieņu, 
dzīvību, fizisku un garīgu veselību, privāto 
un ģimenes dzīvi, tiesības uz īpašumu, 
bērnu, veco cilvēku un cilvēku ar 
invaliditāti tiesības, kā arī tiesības uz 
taisnīgu tiesu.

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un principi, kas ir atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Īpaši tā cenšas veicināt tiesības uz cieņu, 
dzīvību, fizisko un garīgo neaizskaramību, 
privāto un ģimenes dzīvi, tiesības uz 
īpašumu, bērnu, veco cilvēku un cilvēku ar 
invaliditāti tiesības, kā arī tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Šī direktīva attiecībā uz 
nerepatriēšanas principu un attiecīgā 
gadījumā cietušo pamattiesībām lūgt un 
saņemt patvērumu neskar ANO 
1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un principi, kas ir atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Īpaši tā cenšas veicināt tiesības uz cieņu, 
dzīvību, fizisku un garīgu veselību, privāto 
un ģimenes dzīvi, tiesības uz īpašumu, 
bērnu, veco cilvēku un cilvēku ar 
invaliditāti tiesības, kā arī tiesības uz 
taisnīgu tiesu.

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un nodrošināta atbilstība 
principiem, kas ir atzīti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Īpaši tā cenšas veicināt 
tiesības uz cieņu, dzīvību, fizisko un garīgo 
neaizskaramību, brīvību un drošību, 
tiesības uz cieņu pret privāto un ģimenes 
dzīvi, tiesības uz nediskrimināciju un 
īpašumu, bērnu, veco cilvēku un cilvēku ar 
invaliditāti tiesības, kā arī tiesības uz 
taisnīgu tiesu.

Or. it

Grozījums Nr. 120
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī direktīva nosaka minimuma 
noteikumus. Dalībvalstis var paplašināt 
direktīvā noteiktās tiesības, lai nodrošinātu 
augstāku aizsardzības līmeni.

(8) Šī direktīva nosaka minimuma 
noteikumus. Dalībvalstis var paplašināt 
direktīvā noteiktās tiesības, lai nodrošinātu 
augstāku aizsardzības līmeni. Šajā 
direktīvā noteiktās cietušo tiesības neskar 
likumpārkāpēja tiesības. Šai direktīvai 
būtu jāattiecas arī uz situāciju, kad 
persona ir notiesāta par nozieguma 
izdarīšanu. Šai direktīvai būtu jāattiecas 
uz Savienībā izdarītiem noziedzīgiem 
nodarījumiem un Savienībā notiekošu 
kriminālprocesu.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Izaskun Bilbao Barandica
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Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šī direktīva paredz, ka, lai 
nodrošinātu atbilstīgu palīdzību 
noziegumos cietušajiem, ir jāiesaista 
valsts dienesti, kas pārvaldīti visos 
pārvaldes līmeņos: Eiropas Savienības, 
valsts, reģionu un pašvaldību līmenī. 
Tāpēc atbalsta to, ka, izstrādājot un 
īstenojot atbalsta programmas, kā arī 
noskaidrojot tām vajadzīgo finanšu 
apmēru, ir jāizmanto līdzšinējā pieredze 
valsts pārvaldes jomā, iestāžu sadarbība 
un līdzdalība visos pārvaldes līmeņos. 
Šiem ieteikumiem ir trīs mērķi: veicināt šo 
programmu atpazīstamību un pieejamību 
iedzīvotājiem, ierobežot vai novērst 
birokrātisko slogu cietušajiem saistībā ar 
piekļuvi programmām daudzlīmeņu 
pakalpojumu sniegšanas gadījumā, kā arī 
nodrošināt palīdzības ilgtspēju. Lai to 
panāktu, ir jāveicina „vienota piekļuves 
punkta” vai „vienota kontaktpunkta” 
princips un jācenšas nodrošināt vienotu 
Eiropas korporatīvo identitāti, lai 
konstatētu šāda veida pakalpojumu. Šādu 
piekļuves punktu pārvaldībai jānotiek 
iedzīvotājiem vistuvākajā pārvaldes līmenī 
vai arī pēc iespējas saskaņotāk ar 
dalībvalsts tiesību aktiem. Vairāk 
jāizmanto arī IKT, lai šīs programmas 
noteiktu par prioritārām elektroniskās 
pārvaldes piedāvājumā.

Or. es

Grozījums Nr. 122
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šī direktīva jāinterpretē un jāpiemēro 
tādā veidā, kas ir saskaņā ar citu personu, 
tostarp aizdomās turēto vai nozieguma 
izdarīšanā apsūdzēto personu, tiesībām. 
Noziegumos cietušo augstais aizsardzības 
līmenis nedrīkst ierobežot tiesības uz 
aizstāvību, kas paredzētas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 48. pantā. 
Šajā direktīvā noteiktie pasākumi cietušo 
aizsardzībai būtu interpretējami stingri 
saskaņā ar principu, kas paredz tiesības 
uz taisnīgu tiesu un kas noteikts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā un 
interpretēts Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu. Šāda atbalsta un palīdzības 
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pasākumiem attiecīgā gadījumā vajadzētu 
būt pielāgotiem dzimumam un 
pieejamiem cietušajiem ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts ir
nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu. Visiem šāda atbalsta un 
palīdzības pasākumiem vajadzētu būt 
pielāgotiem dzimumam, un, tos sniedzot, 
jāņem vērā cietušā vecums. 

Or. it

Grozījums Nr. 125
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
vai likumpārkāpējs ir identificēts, 
aizturēts, apsūdzēts vai notiesāts, un 
neatkarīgi no radnieciskām attiecībām starp 
nodarījuma izdarītāju vai likumpārkāpēju
un cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu. Ja cietušais ir bērns, 
pilnvaras bērna vārdā izmantot šajā 
direktīvā paredzētās tiesības jāpiešķir 
personām, kurām ir vecāku aizgādības 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
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izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu. Šāda atbalsta un palīdzības 
pasākumiem attiecīgā gadījumā vajadzētu 
būt pielāgotiem dzimumam un 
pieejamiem cietušajiem ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Bērniem, kas ir liecinieki vardarbībai 
ģimenē, var būt līdzīga psiholoģiskā 
reakcija kā bērniem, kuri tikuši pakļauti 
reālai vardarbībai. Tādēļ arī šādi netieši 
cietušie drīkst izmantot šajā direktīvā 
noteikto aizsardzību, atbalstu un 
kompensāciju. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība neatkarīgi 
no tā, vai viņi ziņo vai neziņo par 
noziegumu. Šāds atbalsts var būt nozīmīgs 
gan cietušā atlabšanai, gan, pieņemot 
lēmumu galu galā ziņot par noziegumu.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir tikai precizēt, un tas nemaina Komisijas priekšlikuma saturu. Izdarot 
grozījumu, tiek tikai skaidri noteikts, ka cietušajiem vajadzīgs atbalsts un palīdzība pirms viņi 
ziņo par noziegumu, turklāt palīdzība ir nepieciešama arī tādā gadījumā, ja cietušie nolemj 
par noziegumu neziņot.

Grozījums Nr. 129
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
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notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu.

notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu un 
tiesības uz visiem attiecīgajiem tiesiskās 
aizsardzības un kompensācijas 
pasākumiem. Tādēļ arī šādi netieši cietušie 
drīkst izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu. Šāda atbalsta un palīdzības 
pasākumiem attiecīgā gadījumā vajadzētu 
būt pielāgotiem dzimumam.

Or. it

Grozījums Nr. 130
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 

(9) Personu uzskata par cietušo, 
neskatoties uz to, vai nodarījuma izdarītājs 
ir identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Nozieguma rezultātā ir cietuši arī 
cietušā ģimenes locekļi, un jo īpaši miruša 
cietušā ģimenes locekļi, kam ir likumīga 
interese par kriminālprocesu, kā arī 
izdzīvojuši cietušie, kuri ir tik nopietni 
ievainoti, ka viņiem var būt vajadzīgs 
ģimenes locekļu vai citu atbalsta personu 
būtisks atbalsts. Tādēļ arī šādi netieši 
cietušie drīkst izmantot šajā direktīvā 
noteikto aizsardzību. Cietušajiem ir 
nepieciešams atbilstošs atbalsts un 
palīdzība jau pirms ziņošanas par 
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noziegumu. noziegumu. Šāds atbalsts var būt nozīmīgs 
gan cietušā atlabšanai, gan, pieņemot 
lēmumu galu galā ziņot par noziegumu.

Or. lt

Grozījums Nr. 131
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Būtu jāizvairās no viktimizācija, kas 
rodas nevis noziedzīgas darbības 
rezultātā, bet gan iestāžu un personu 
reakcijas vai bezdarbības dēļ attiecībā pret 
cietušo, kas zināma arī kā „atkārtota 
viktimizācija”, sniedzot cietušajiem 
pakalpojumus, kuru pamatā ir 
pakalpojumu lietotājiem atbilstīga pieeja. 
Sniedzot šādus pakalpojumus, būtu 
jāatzīst īpašu vardarbības formu dzimumu 
dinamika, ietekme un sekas un jārīkojas
saskaņā ar tiesisko satvaru dzimumu 
līdztiesības un cilvēktiesību jomā.

Or. it

Grozījums Nr. 132
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Jēdziens „ģimenes locekļi” ir noteikts 
dalībvalstu tiesību aktos, un to 
nevajadzētu regulēt ar šo direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sniedzot informāciju, jānorāda 
pietiekami sīka informācija, lai nodrošinātu 
cieņpilnu attieksmi pret cietušo un cietušais 
varētu pieņemt informētus lēmumus par 
savu dalību tiesvedībā un par savu tiesību 
izmantošanu. Tādēļ jo īpaši svarīga ir 
informācija, kas cietušajam ļauj uzzināt par 
tiesvedības pašreizējo statusu un tās gaitu. 
Tas tāpat attiecas arī uz informāciju, kas 
cietušajam ļauj pieņemt lēmumu par to, vai 
pieprasīt lēmuma par kriminālprocesa 
izbeigšanu pārskatīšanu.

(10) Sniedzot informāciju, jānorāda 
pietiekami sīka informācija, lai nodrošinātu 
cieņpilnu attieksmi pret cietušo un cietušais 
varētu pieņemt informētus lēmumus par 
savu dalību tiesvedībā un par savu tiesību 
izmantošanu. Tādēļ jo īpaši svarīga ir 
atbilstīgā un saprotamā veidā sniegta 
informācija, kas cietušajam ļauj uzzināt par 
tiesvedības pašreizējo statusu un tās gaitu. 
Tas tāpat attiecas arī uz informāciju, kas 
cietušajam ļauj pieņemt lēmumu par to, vai 
pieprasīt lēmuma par kriminālprocesa 
izbeigšanu pārskatīšanu.

Or. hu

Pamatojums

Precizējums, lai aizsargātu un nodrošinātu cietušo tiesības.

Grozījums Nr. 134
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo 
varētu saprast tiesvedības laikā. Tādēļ ir 
jāņem vērā cietušā zināšanas tajā valodā, 
kas izmantota informācijas sniegšanai, 

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Šāda informācija un ieteikumi 
jāsniedz vienkāršā un saprotamā valodā.
Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo varētu 
saprast tiesvedības laikā. Tādēļ ir jāņem
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vecums, briedums, intelektuālās un 
emocionālās spējas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes līmenis, kā arī garīgie vai 
fiziskie traucējumi, piemēram, tādi, kas ir 
saistīti ar redzi vai dzirdi. Tāpat 
kriminālprocesa laikā jāņem vērā arī 
cietušā ierobežotās spējas paziņot 
informāciju.

vērā cietušā zināšanas tajā valodā, kas 
izmantota informācijas sniegšanai, vecums, 
briedums, intelektuālās un emocionālās 
spējas, lasītprasmes un rakstītprasmes 
līmenis, kā arī garīgie vai fiziskie 
traucējumi, piemēram, tādi, kas ir saistīti ar 
redzi vai dzirdi. Tāpat kriminālprocesa 
laikā jāņem vērā arī cietušā ierobežotās 
spējas paziņot informāciju. Cietušajiem 
jānodrošina iespēja ziņot par noziegumu 
valodā, kuru viņi saprot.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo 
varētu saprast tiesvedības laikā. Tādēļ ir 
jāņem vērā cietušā zināšanas tajā valodā, 
kas izmantota informācijas sniegšanai, 
vecums, briedums, intelektuālās un 
emocionālās spējas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes līmenis, kā arī garīgie vai
fiziskie traucējumi, piemēram, tādi, kas ir 
saistīti ar redzi vai dzirdi. Tāpat 
kriminālprocesa laikā jāņem vērā arī 
cietušā ierobežotās spējas paziņot 
informāciju.

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo 
varētu saprast tiesvedības laikā. Tādēļ ir 
jāņem vērā cietušā zināšanas tajā valodā, 
kas izmantota informācijas sniegšanai, 
vecums, briedums, intelektuālās un 
emocionālās spējas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes līmenis, kā arī garīgie, 
fiziskie vai maņu orgānu traucējumi, 
piemēram, tādi, kas ir saistīti ar redzi vai 
dzirdi. Tāpat kriminālprocesa laikā jāņem 
vērā arī cietušā ierobežotās spējas paziņot 
informāciju.

Or. hu

Pamatojums

Bija jāprecizē traucējumu veidi.
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Grozījums Nr. 136
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo 
varētu saprast tiesvedības laikā. Tādēļ ir 
jāņem vērā cietušā zināšanas tajā valodā, 
kas izmantota informācijas sniegšanai, 
vecums, briedums, intelektuālās un 
emocionālās spējas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes līmenis, kā arī garīgie vai 
fiziskie traucējumi, piemēram, tādi, kas ir 
saistīti ar redzi vai dzirdi. Tāpat 
kriminālprocesa laikā jāņem vērā arī 
cietušā ierobežotās spējas paziņot 
informāciju.

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo 
varētu saprast tiesvedības laikā. Tādēļ var 
ņemt vērā cietušā zināšanas tajā valodā, 
kas izmantota informācijas sniegšanai, 
vecums, briedums, intelektuālās un 
emocionālās spējas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes līmenis, kā arī garīgie vai 
fiziskie traucējumi, piemēram, tādi, kas ir 
saistīti ar redzi vai dzirdi. Tāpat 
kriminālprocesa laikā var ņemt vērā arī 
cietušā ierobežotās spējas paziņot 
informāciju.

Or. nl

Grozījums Nr. 137
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana, 
kas var būt nepieciešama gan lingvistisku 
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aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

iemeslu dēļ, gan tādēļ, ka saziņas 
problēmas, iespējams, rada cietušo 
invaliditāte. Attiecībā uz citiem 
kriminālprocesa aspektiem tulkošanas un 
tulkojumu nepieciešamība var būt atšķirīga 
atkarībā no konkrētām problēmām, cietušā 
statusa un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no 
tā īpašajām tiesībām. Šādos citos 
gadījumos tulkošanu un tulkojumus 
nodrošina tikai tādā mērā kā nepieciešams, 
lai cietušie varētu izmantot savas tiesības.

Or. es

Grozījums Nr. 138
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana 
viņu izvēlētajā valodā. Attiecībā uz citiem 
kriminālprocesa aspektiem tulkošanas un 
tulkojumu nepieciešamība var būt atšķirīga 
atkarībā no konkrētām problēmām, cietušā 
statusa un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no 
tā īpašajām tiesībām. Šādos citos 
gadījumos tulkošanu un tulkojumus 
nodrošina tikai tādā mērā kā nepieciešams, 
lai cietušie varētu izmantot savas tiesības.

Or. es
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Grozījums Nr. 139
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana, 
tostarp zīmju valodas tulkošana. Attiecībā 
uz citiem kriminālprocesa aspektiem 
tulkošanas un tulkojumu nepieciešamība 
var būt atšķirīga atkarībā no konkrētām 
problēmām, cietušā statusa un iesaistīšanās 
tiesvedībā, kā arī no tā īpašajām tiesībām. 
Šādos citos gadījumos tulkošanu un 
tulkojumus nodrošina tikai tādā mērā kā 
nepieciešams, lai cietušie varētu izmantot 
savas tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
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tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus būtu jānodrošina
tikai tādā mērā kā nepieciešams, lai 
cietušie varētu izmantot savas tiesības.
Mutiskā tulkošana, tostarp tulkošana 
zīmju valodā, un rakstiskā tulkošana 
saskaņā ar šo direktīvu jānodrošina vienā 
no valodām, kurā cietušie runā un kuru 
viņi saprot (turklāt jānodrošina cietušo 
izvēlētais tulkošanas veids), lai cietušie 
varētu pilnībā izmantot savas tiesības.

Or. hu

Pamatojums

Personas ar dzirdes problēmām ir īpaši neaizsargātas saziņas jomā. Pastāv risinājumi —
turklāt tie kļūst arvien pieejamāki un efektīvāki —, kas ļauj personām ar dzirdes problēmām 
piekļūt informācijai un saziņai, nodrošinot no šķēršļiem brīvu pieeju tiesām, kas joprojām ir 
ierobežota.

Grozījums Nr. 141
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 

(12) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

Or. nl

Pamatojums

Šis grozījums būtu izdarāms visā tekstā nīderlandiešu valodā. Tas attiecas uz lingvistisku 
labojumu — lietvārds „slachtoffer” (cietušais) ir nekatras dzimtas lietvārds. Attiecīgi, 
atsaucoties uz to, visā tekstā būtu jālieto nekatras dzimtes vietniekvārds. Tas, protams, 
nemaina apstākli, ka cietuši var būt gan vīrieši, gan arī sievietes.

Grozījums Nr. 142
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām neatkarīgi no viņa 
valstspiederības. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai 
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varētu izmantot savas tiesības. tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora un organizētas 
vardarbības aktos cietušajiem, ir
nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

Or. es

Grozījums Nr. 144
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai (13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
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nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Bērniem un 
atsevišķām cietušo grupām, piemēram, 
cietušajiem no seksuālas vardarbības, 
dzimuma, rasu naida vai citiem 
aizspriedumu noziegumiem vai cietušajiem 
no masu viktimizācijas, var būt 
nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Bērniem un 
atsevišķām cietušo grupām, piemēram, 
cietušajiem no seksuālas vardarbības, 
dzimuma, rasu naida noziegumiem, 
spīdzināšanas, nežēlīgas, necilvēcīgas vai 
pazemojošas attieksmes, cilvēktiesību 
kriminālpārkāpumiem, ko izdarījuši valsts 
iestāžu darbinieki, vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai cietušajiem no masu 
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viktimizācijas, var būt nepieciešami 
specializēti atbalsta pakalpojumi, ņemot 
vērā noziegumu, par kuru upuriem tie 
kļuvuši, īpašo raksturu. Dalībvalstīm 
jānodrošina nepieciešamie resursi cietušo 
atbalstam, palīdzībai un cietušo 
aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai noziegumiem, kas 
balstīti uz diskrimināciju, vai terora aktos 
cietušajiem, vai cietušajiem no 
spīdzināšanas vai citādas nežēlīgas, 
necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes 
vai soda, var būt nepieciešami specializēti 
atbalsta pakalpojumi, ņemot vērā 
noziegumu, par kuru upuriem tie kļuvuši, 
īpašo raksturu.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, kas reģistrētas 
un tiek uzraudzītas saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem, jābūt pieejamam no 
nozieguma izdarīšanas brīža, kā arī visa 
kriminālprocesa laikā un arī pēc šī procesa 
atbilstoši cietušā vajadzībām. Atbalsts 
jāsniedz dažādos veidos bez pārmērīgām 
formalitātēm, nodrošinot pietiekamu 
ģeogrāfisko izplatību, lai visiem 
cietušajiem būtu iespējams piekļūt šiem 
pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

Or. it

Grozījums Nr. 148
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 

(13) Atbalstam, ko sniedz pienācīgi atzītas
valsts vai nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
atbilstīgu ģeogrāfisko izplatību, lai visiem 
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visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

cietušajiem būtu iespējams piekļūt šiem 
pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos vai 
organizētajā noziedzībā cietušajiem, var 
būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina resursi, 
kas nepieciešami, lai sniegtu atbalstu, 
palīdzību un aizsardzību cietušajiem, un 
atsavinātie ieņēmumi, kas gūti no 
dažādām tradicionālās, organizētās vai ar 
terorismu saistītās noziedzības formām, 
prioritārā kārtā būtu jāatvēl šim mērķim.

Or. it

Grozījums Nr. 149
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības un dzimuma 
noziegumiem, naidīgas runas vai naida 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.
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Or. en

Grozījums Nr. 150
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam jābūt pieejamam no 
nozieguma izdarīšanas brīža, kā arī visa 
kriminālprocesa laikā un arī pēc šī procesa 
atbilstoši cietušā vajadzībām. Atbalsts 
jāsniedz dažādos veidos bez pārmērīgām 
formalitātēm, nodrošinot pietiekamu 
ģeogrāfisko izplatību, lai visiem 
cietušajiem būtu iespējams piekļūt šiem
pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, rasu naida vai naida 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem,
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu no 
dzimumvardarbības cietušo sieviešu 
specifiskās vajadzīgas, būtiska nozīme ir 
īpašām atbalsta struktūrām. Šādām 
struktūrām jābūt balstītām uz 
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organizāciju, kas nodrošina patvērumu 
sievietēm, pieredzi un zināšanām, un tām 
jāstiprina savas spējas turpināt attīstīt 
pasākumus cietušo atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai arī atbalsta sniegšana nedrīkst būt 
atkarīga no tā, vai cietušais iesniedz 
sūdzību par nodarījumu kompetentai 
iestādei, piemēram, policijai, šāda iestāde 
bieži vien ir vispiemērotākā vieta, kurā 
cietušos informē par atbalsta iespējamību. 
Tādēļ dalībvalstīm iesaka izveidot 
piemērotus apstākļus, lai ļautu cietušos 
nosūtīt cietušo atbalsta pakalpojumu 
izmantošanai, tostarp nodrošinot datu 
aizsardzības prasību ievērošanu.

(14) Lai arī atbalsta sniegšana nedrīkst būt 
atkarīga no tā, vai cietušais iesniedz 
sūdzību par nodarījumu kompetentai 
iestādei, piemēram, policijai, šāda iestāde 
bieži vien ir vispiemērotākā vieta, kurā 
cietušos informē par atbalsta iespējamību. 
Tādēļ dalībvalstīm iesaka izveidot 
piemērotus apstākļus, lai ļautu cietušos 
nosūtīt cietušo atbalsta pakalpojumu 
izmantošanai, tostarp nodrošinot datu 
aizsardzības prasību ievērošanu. Specifisku 
noziegumu veidu, piemēram, 
dzimumvardarbības, gadījumā cietušie 
būtu jānosūta tieši specializētu cietušo 
atbalsta pakalpojumu saņemšanai, lai 
izvairītos no atkārtotas nosūtīšanas 
radītās spriedzes.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Personām, kuras nozieguma 
rezultātā kļūst fiziski vai garīgi 
nespējīgas, ir jāsaņem medicīniska 
palīdzība un aprūpe atbilstīgi viņu 
īpašajam stāvoklim.

Or. es

Grozījums Nr. 154
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Gadījumos, kad noziedzīgi 
nodarījumi, kuru dēļ cietušajam 
nepieciešama aizsardzība, izdarīti, lai 
gūtu finansiālu labumu, dalībvalstis tiek 
aicinātas apsvērt iespēju 
likumpārkāpējiem piemērot finansiālu 
sodu.

Or. it

Grozījums Nr. 155
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai 
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai 
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 
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lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo 
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 
spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan privātās apsūdzības 
procesi parasti ir konfidenciāli, ja vien 
puses nav vienojušās citādi, dažus 
faktorus, piemēram, procesa laikā izteiktus 
draudus, var uzskatīt par izpaužamiem 
sabiedrības interesēs.

lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo 
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā nozieguma veids, būtība un 
smaguma pakāpe, radītās traumas 
lielums, spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 
spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan apsūdzības procesi 
parasti ir konfidenciāli, ja vien puses nav 
vienojušās citādi, daži faktori, piemēram, 
procesa laikā izteikti draudi vai īstenots 
jebkurš cits vardarbības veids, jāuzskata 
par izpaužamiem sabiedrības interesēs.

Or. es

Grozījums Nr. 156
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai 
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 
lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo 
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai 
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 
lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo 
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 
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spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan privātās apsūdzības 
procesi parasti ir konfidenciāli, ja vien 
puses nav vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 
interesēs.

spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan privātās apsūdzības 
procesi parasti ir konfidenciāli, ja vien 
puses nav vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 
interesēs. Jebkurā gadījumā par jebkādu 
šādu līdzekļu izmantošanu no 
iesaistītajiem cietušajiem ir jāsaņem 
skaidri izteikta piekrišana.

Or. es

Grozījums Nr. 157
Claude Moraes

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 
lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo 
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 
spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan privātās apsūdzības 
procesi parasti ir konfidenciāli, ja vien 
puses nav vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu. Lai
nepieļautu turpmāku viktimizāciju, šādi 
pakalpojumi jāsniedz kompetenti un
vispirms jāņem vērā cietušā intereses un 
vajadzības, mazinot cietušajam nodarīto 
kaitējumu un nepieļaujot turpmāku 
kaitējumu. Tas arī nozīmē, ka, nosūtot lietu 
uz atjaunojošo procesu un to veicot, ir 
jāņem vērā tādi faktori kā spēka 
nesamērīgums, kā arī vecums, briedums 
vai intelektuālās spējas, kas varētu 
ierobežot vai mazināt cietušā spējas izdarīt 
informētu izvēli vai varētu negatīvi 
ietekmēt pozitīvu iznākumu cietušajam.
Lai gan privātās apsūdzības procesi parasti 
ir konfidenciāli, ja vien puses nav 
vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības



PE483.693v02-00 40/131 AM\894864LV.doc

LV

interesēs. interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 
lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 
spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan privātās apsūdzības 
procesi parasti ir konfidenciāli, ja vien 
puses nav vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 
interesēs.

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu. Lai
nepieļautu atkārtotu viktimizāciju, šādi 
pakalpojumi jāsniedz kompetenti un
vispirms jāņem vērā cietušā intereses un 
vajadzības, mazinot cietušajam nodarīto 
kaitējumu un nepieļaujot turpmāku 
kaitējumu. Tas arī nozīmē, ka, nosūtot lietu 
uz atjaunojošo procesu un to veicot, ir 
jāņem vērā tādi faktori kā spēka 
nesamērīgums, kā arī vecums, briedums 
vai intelektuālās spējas, kas varētu 
ierobežot vai mazināt cietušā spējas izdarīt 
informētu izvēli vai varētu negatīvi 
ietekmēt pozitīvu iznākumu cietušajam.
Lai gan privātās apsūdzības procesi parasti 
ir konfidenciāli, ja vien puses nav 
vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 
interesēs. Ņemot vērā iespējamos 
ieguvumus no atjaunojošās justīcijas, 
cietušajiem jānodrošina iespēja pēc 
iespējas plašāk izmantot šādus 
pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 159
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu, taču to 
laikā nepieciešama aizsardzība, lai
nepieļautu turpmāku viktimizāciju. Tādēļ, 
lai sniegtu pakalpojumus, vispirms jāņem 
vērā cietušā intereses un vajadzības, 
mazinot cietušajam nodarīto kaitējumu un 
nepieļaujot turpmāku kaitējumu. Tas arī 
nozīmē, ka, nosūtot lietu uz atjaunojošo 
procesu un to veicot, ir jāņem vērā tādi 
faktori kā spēka nesamērīgums, kā arī 
vecums, briedums vai intelektuālās spējas, 
kas varētu ierobežot vai mazināt cietušā 
spējas izdarīt informētu izvēli vai varētu 
negatīvi ietekmēt pozitīvu iznākumu 
cietušajam. Lai gan privātās apsūdzības 
procesi parasti ir konfidenciāli, ja vien 
puses nav vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 
interesēs.

(16) Atjaunojošās justīcijas pakalpojumi, 
kas ietver, piemēram, cietušā –
likumpārkāpēja mediāciju, ģimenes grupu 
pārrunas un sprieduma izpildes grupas, var 
cietušajam sniegt lielu labumu. Lai
nepieļautu atkārtotu viktimizāciju, šādi 
pakalpojumi jāsniedz kompetenti un
vispirms jāņem vērā cietušā intereses un 
vajadzības, mazinot cietušajam nodarīto 
kaitējumu un nepieļaujot turpmāku 
kaitējumu. Tas arī nozīmē, ka, nosūtot lietu 
uz atjaunojošo procesu un to veicot, ir 
jāņem vērā tādi faktori kā spēka 
nesamērīgums, kā arī vecums, briedums 
vai intelektuālās spējas, kas varētu 
ierobežot vai mazināt cietušā spējas izdarīt 
informētu izvēli vai varētu negatīvi 
ietekmēt pozitīvu iznākumu cietušajam.
Lai gan privātās apsūdzības procesi parasti 
ir konfidenciāli, ja vien puses nav 
vienojušās citādi, dažus faktorus, 
piemēram, procesa laikā izteiktus draudus, 
var uzskatīt par izpaužamiem sabiedrības 
interesēs. Ņemot vērā iespējamos 
ieguvumus no atjaunojošās justīcijas, 
cietušajiem jānodrošina iespēja pēc 
iespējas plašāk izmantot šādus 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu cietušo un viņu 
tiesību pilnīgu aizsardzību, personām, 
kuras atzītas par vainīgām nozieguma 
izdarīšanā, būtu jāļauj piekļūt 
priekšrocībām, kas var būt paredzētas 
procesuālajās un materiālajās tiesību 
normās (iespēja vienoties par soda 
samazināšanu apmaiņā pret atzīšanos, 
vainu mīkstinošu apstākļu piemērošana, 
priekšrocības cietumā u. c.), tikai tādā 
gadījumā, ja, izpildot visas prasības, šīs 
personas ir pilnībā atlīdzinājušas 
cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem 
nodarīto kaitējumu.

Or. it

Grozījums Nr. 161
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas 
viktimizācijas, ko veic likumpārkāpējs vai 
tā līdzdalībnieki, un ir viegls to īstenotas 
iebiedēšanas mērķis. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības, organizētās noziedzības tīklu, 
tostarp teroristu, mafijas organizāciju, 
narkotiku nelegālo tirgotāju vai cilvēku 
tirdzniecības upuri, vairumā gadījumu ir 
neaizsargāti pret turpmāku viktimizāciju un 
tiem ir nepieciešami īpaši aizsardzības 
pasākumi. Piekļuvi šādiem aizsardzības 
pasākumiem var ierobežot tikai izņēmuma 
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vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

gadījumos, piemēram, līdzsvarojot 
apsūdzētās vai aizdomās turētās personas 
pamattiesības vai pēc cietušā vēlēšanās. 
Gadījumos ar cilvēku tirdzniecību un 
seksuālu vardarbību pret bērniem, un bērnu 
seksuālu izmantošanu, kā arī bērnu 
pornogrāfiju, ja specifiski un sīkāk 
izstrādāti noteikumi jau ir iekļauti citos 
dokumentos, kas jau ir pieņemti vai par 
kuriem pašlaik notiek apspriešanās, šī 
direktīva neattiecas uz tiem pašiem 
jautājumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 162
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
seksuālās vardarbības un cilvēku 
tirdzniecības upuri, migranti un bēgļi un it 
īpaši sievietes migrantes un bēgles, kuru 
tiesiskais statuss var būt atkarīgs no 
nodarījuma izdarītāja tiesiskā statusa, 
patvēruma meklētāji, bērni ceļā, 
bezvalstnieki, lezbietes, geji, biseksuālas 
un transseksuālas personas (LGTB), 
personas un cietušie, kuriem jāsniedz 
liecība, vairumā gadījumu ir neaizsargāti 
pret turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
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specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku un cilvēku orgānu
tirdzniecības upuri, vairumā gadījumu ir 
neaizsargāti pret turpmāku viktimizāciju un 
tiem ir nepieciešami īpaši aizsardzības 
pasākumi. Piekļuvi šādiem aizsardzības 
pasākumiem var ierobežot tikai izņēmuma 
gadījumos, piemēram, līdzsvarojot 
apsūdzētās vai aizdomās turētās personas 
pamattiesības vai pēc cietušā vēlēšanās. 
Gadījumos ar cilvēku un cilvēku orgānu
tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret 
bērniem un personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem, un bērnu un personu ar 
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ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

garīgās attīstības traucējumiem seksuālu 
izmantošanu, kā arī pornogrāfiju, kurā 
iesaistīti abu šo grupu pārstāvji, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

Or. hu

Pamatojums

Personām ar invaliditāti, kuru uztveres spēja ir bērnu uztveres līmenī (vai kurām uztveres 
spēja nepiemīt), ir jānodrošina tāda pati aizsardzība kā bērniem, jo personas ar invaliditāti 
(kas cieš arī no nabadzības) ir viena no grupām, kas kļūst par cilvēku orgānu tirdzniecības 
upuriem.

Grozījums Nr. 164
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, patvēruma 
meklētāji, seksuālās vardarbības, cilvēku 
tirdzniecības upuri un spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes 
upuri, vairumā gadījumu ir neaizsargāti 
pret turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
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vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi.
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Gadījumos ar cilvēku tirdzniecību un 
seksuālu vardarbību pret bērniem, un bērnu 
seksuālu izmantošanu, kā arī bērnu 
pornogrāfiju, ja specifiski un sīkāk 
izstrādāti noteikumi jau ir iekļauti citos 
dokumentos, kas jau ir pieņemti vai par 
kuriem pašlaik notiek apspriešanās, šī 
direktīva neattiecas uz tiem pašiem 
jautājumiem.
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pašiem jautājumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 166
Silvia Costa

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka papildus visiem 
cietušajiem sniegtajiem pasākumiem 
cietušajiem bērniem ir pieejami īpaši 
palīdzības, atbalsta un aizsardzības 
pasākumi. Šādi pasākumi jāsniedz bērna
labākajās interesēs un saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1989. gada Konvenciju par bērna 
tiesībām. Gadījumos ar cilvēku 
tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret 
bērniem, un bērnu seksuālu izmantošanu, 
kā arī bērnu pornogrāfiju, ja specifiski un 
sīkāk izstrādāti noteikumi jau ir iekļauti 
citos dokumentos, kas jau ir pieņemti vai 
par kuriem pašlaik notiek apspriešanās, šī 
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direktīva neattiecas uz tiem pašiem 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Dzimumvardarbība attiecas uz 
vardarbību, kas vērsta pret personu tās 
dzimuma dēļ. Dzimumvardarbība ir tāds 
vardarbības veids, kas nesamērīgi lielā 
skaitā skar sievietes un var būt saistīts ar 
tuvinieku vardarbības gadījumiem, taču 
ne tikai ar tiem, ar seksuālu vardarbību 
(tostarp seksuāliem uzbrukumiem un 
seksuālu uzmākšanos), cilvēku 
tirdzniecību un verdzību seksuālas 
izmantošanas nolūkos, vardarbību tuvās 
attiecībās un cita veida kaitīgu praksi, 
piemēram, piespiedu laulībām un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu. Homofobiski 
un transfobiski uzbrukumi arī ir noteikti 
par dzimumvardarbības formu. Pētījumi 
liecina, ka viena piektā līdz viena ceturtā 
daļa visu sieviešu, kuras būdamas 
pieaugušas, vismaz vienu reizi ir 
piedzīvojušas fizisku vardarbību, un 
vairāk nekā desmitā daļa sieviešu ir 
cietušas no seksuālas vardarbības un 
spēka pielietojumu. Tādēļ ir būtiski 
kriminalizēt visus dzimumvardarbības 
veidus un no šīs vardarbības cietušajiem 
paredzēt īpašus profilakses, aizsardzības 
un tiesiskās aizstāvības pasākumus.
Īpaša uzmanība jāpievērš un aizsardzība 
jānodrošina arī no dzimumvardarbības 
cietušajām sievietēm un viņu bērniem, 
tāpēc ka gadījumos ar šādiem noziegumu 
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veidiem pastāv augsts atkārtotas 
viktimizācijas risks un šādi noziegumi
rada nopietnu traumu, jo tos izdara 
personas, kurām cietušajiem būtu jāspēj 
uzticēties, un cietušie nevar paļauties uz 
savu partneru atbalstu, atgūstoties no 
traumas.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Jāatzīst terorisma upuru tiesības uz
piemiņu, kuras būtiskākais aspekts ir 
terorisma upuru politiskā nozīme; šī 
nozīme ietver to, ka tiek aizstāvēts viss, ko 
cenšas iznīcināt ar terorismu, īstenojot 
totalitārus un atstumtības pasākumus, 
proti, apdraudot brīvības, ko paredz 
demokrātisks tiesiskums.

Or. es

Grozījums Nr. 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
17a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Visiem cietušajiem būtu 
jānodrošina pienācīgs mājoklis, ja tas 
konkrētā gadījumā vajadzīgs, un tas 
nozīmē, ka jāveic nepieciešamās un 
atbilstošās izmaiņas un pielāgojumi, 
neradot nesamērīgu vai nevajadzīgu 
slogu, lai nodrošinātu, ka cietušie ar 



PE483.693v02-00 50/131 AM\894864LV.doc

LV

invaliditāti var izmantot savas tiesības 
saskaņā ar šo direktīvu tāpat, kā citi 
cietušie. Pienācīgs mājoklis var ietvert 
šādus pakalpojumus, taču ne tikai tos: 
palīdzības sniegšana saistībā ar saziņu, 
tostarp iesaistot kvalificētu zīmju valodas 
tulku, fiziskas pieejamības nodrošināšana 
iestādēm un informācijai, kas tieši 
saistītas ar cietušā lietu, informācijas 
sniegšana viegli saprotamā valodā un 
tiesas sēdes norises kārtības maiņa, lai 
pielāgotos cietušajam ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šajā direktīvā konkrēti netiek 
risināta problēma saistībā ar upuriem, kas 
cieš no terorisma un mafijas 
organizācijām, uz kurām dažās valstīs 
attiecas īpašs regulējums. Statistikas 
datos, ko izstrādā, pamatojoties uz 
dalībvalstu sniegto informāciju par 
atbalsta pakalpojumu sniegšanu 
cietušajiem, ir jāiekļauj īpaši punkti 
saistībā ar šo kazuistiku. Ņemot vērā no 
izplatītākās kazuistikas dimensiju un 
konstatētās vajadzības, izstrādā Eiropas 
hartu, kuras uzmanības centrā ir šādu 
noziegumu upuru tiesību atzīšana. Šī 
dokumenta pamatā jābūt pieciem 
pīlāriem.
Ierosināt Eiropas mēroga definīciju 
attiecībā uz organizētās noziedzības un 
terorisma noziegumu upuriem, ņemot 
vērā šo noziegumu īpatnības.
Atzīt ciešanas, sniegt patvērumu un 
pieņemt, ka upuri ir mirušie, ievainotie, 



AM\894864LV.doc 51/131 PE483.693v02-00

LV

viņu ģimenes locekļi un personas, kurām 
ir izteikti draudi, pret kurām tiek vērsta 
vardarbīga vajāšana un kuru brīvība —
kas ir vissvarīgākā brīvība — ir 
apdraudēta.
Novērst radīto kaitējumu ar attiecīgiem 
materiāliem līdzekļiem, veicināt piemiņu 
un nodrošināt taisnīgumu.
Padarīt cilvēcīgākas diskusijas par šādu 
organizāciju upuriem, kas ir indivīdi, kuri 
cieš un ir uzbrukuma mērķis tām 
kolektīvajām vērtībām, pret kurām vēršas 
attiecīgie noziedznieki.
Depolitizēt diskusijas par upuriem. Tas ir 
principiāls jautājums: nogalinātāji ir 
totalitārisma un fanātisma piekritēji. Tiek 
izkropļotas cilvēces pamatvērtības. Tieši 
tas ir vardarbības pamatā, nevis brīva 
apmaiņa ar demokrātiskām idejām.

Or. es

Grozījums Nr. 171
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Terora aktos un organizētajā 
noziedzībā cietušie, kas nav vainīgi šo 
noziegumu izdarīšanā, ir īpaši 
neaizsargāti, ņemot vērā šādu noziegumu 
īpašo raksturu. Cietušie tiek iebiedēti, 
saskaras ar naidīgu izturēšanos un 
atriebības draudiem no to kopienu 
pārstāvjiem, kuri ir saistīti ar nodarījuma 
izdarītājiem. Tāpēc no šādiem 
noziegumiem cietušajiem būtu jāsniedz 
īpaša palīdzība un jānodrošina 
sabiedrības izpratne un viņus būtu 
jāaizsargā no jebkuras iebiedēšanas, 
naida un baiļu izpausmes. Komisijai un 
dalībvalstīm vajadzētu apsvērt konkrētu 
tiesību aktu pieņemšanu par terora aktos 
un organizētajā noziedzībā cietušajiem, 
lai atzītu viņu publiskumu un iekļautu 
sīkāk izklāstītus noteikumus, ar kuriem 
nodrošināt pienācīgu aizsardzību un 
atbalstu, citu tiesību starpā atzīšanu, 
ilgtermiņa ārkārtas palīdzību, 
visaptverošu reparāciju, privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, cieņas un 
drošības aizsardzību, tiesības zināt 
patiesību un tiesības uz piemiņu. Šai ziņā 
prioritātei jābūt saprātīgā termiņā 
noskaidrot taisnību tiesas ceļā.

Or. it

Grozījums Nr. 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Dzimumvardarbība attiecas uz 
vardarbību, kas vērsta pret personu tās 
dzimuma, dzimuma identitātes vai 
dzimuma izpausmes dēļ. 
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Dzimumvardarbība ir tāds vardarbības 
veids, kas nesamērīgi lielā skaitā skar 
sievietes un var būt saistīts ar tuvinieku 
vardarbības gadījumiem, taču ne tikai ar 
tiem, ar seksuālu vardarbību (tostarp 
seksuāliem uzbrukumiem un seksuālu 
uzmākšanos), cilvēku tirdzniecību un 
verdzību seksuālas izmantošanas nolūkos, 
vardarbību tuvās attiecībās un cita veida 
kaitīgu praksi, piemēram, piespiedu 
laulībām un sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu. Homofobiski un transfobiski 
uzbrukumi arī ir noteikti par 
dzimumvardarbības formu. Pētījumi 
liecina, ka viena piektā līdz viena ceturtā 
daļa visu sieviešu, kuras būdamas 
pieaugušas, vismaz vienu reizi ir 
piedzīvojušas fizisku vardarbību, un 
vairāk nekā desmitā daļa sieviešu ir 
cietušas no seksuālas vardarbības un 
spēka pielietojumu. Tādēļ ir būtiski 
kriminalizēt visus dzimumvardarbības 
veidus un no šīs vardarbības cietušajiem 
paredzēt īpašus profilakses, aizsardzības 
un tiesiskās aizstāvības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Terora aktos un organizētajā 
noziedzībā cietušajiem, kuri nav vainīgi šo 
noziegumu izdarīšanā, būtu jānodrošina 
īpašs atbalsts, ņemot vērā to, ka 
individuālo tiesību pārkāpumi šajā 
kontekstā nozīmē arī sabiedrības kā 
vienota veseluma tiesību pārkāpšanu. 
Tādēļ individuāla rakstura tiesības 
vajadzētu aizsargāt īpašā veidā, jo tās 
ietekmē kolektīvās tiesības. Valsts iestāžu 
piedāvātajiem tiesiskās aizsardzības un 
kompensācijas pasākumiem, it īpaši 
pasākumiem, kas saistīti ar kompensāciju, 
jābūt pieejamiem tikai tiem terorisma 
aktos un organizētajā noziedzībā 
cietušajiem un viņu ģimenēm, kuri nav 
vainīgi šo noziegumu izdarīšanā.

Or. it

Grozījums Nr. 174
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta un pakļauta lielākam riskam 
ciest no turpmākas vai atkārtotas 
viktimizācijas, ko īsteno tas pats 
uzbrucējs, piemēram, sievietes, kas cieš no 
vardarbības dzimuma dēļ. Šādu 
neaizsargātību var efektīvi identificēt, tikai 
veicot individuālu novērtējumu, ko pēc 
iespējas agrāk veic personas, kuru 
uzdevums ir ieteikt aizsardzības 
pasākumus. Šādā novērtējumā jo īpaši 
jāņem vērā vecums, dzimums un dzimuma 
identitāte, etniskā piederība, rase, reliģija, 
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raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

seksuālā orientācija, veselības stāvoklis, 
invaliditāte, saziņas grūtības, radniecība 
vai atkarība no aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, 
nozieguma sekas, cietušajam nodarītā 
trauma un tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. 
Veicot novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem. 
Sievietēm, kas cieš no vardarbības 
dzimuma dēļ, un viņu bērniem arī ir 
jāpievērš īpaša uzmanība un jānodrošina 
tūlītēja aizsardzība — šīm personām ir 
palielināts risks ciest no atkārtotas 
viktimizācijas, un tām tiek radītas 
milzīgas traumas, jo noziegumu pastrādā 
persona, kurai cietušajam vajadzētu 
uzticēties.

Or. es

Grozījums Nr. 175
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums un
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
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radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem. Īpaša 
uzmanība jāpievērš tā sauktajai 
vardarbīgajai vajāšanai, ko īsteno 
noziedzīgas organizācijas un tās 
atbalstošas sociālās grupas, saskaņoti un 
tieši iebiedējot konkrētas personas un, 
izmantojot šādu pieeju, arī sabiedrību 
kopumā. Šādai iebiedēšanai un 
spiedienam ir pakļautas personas, kas 
savas darbības, uzskatu, rīcības vai 
sabiedriskā un profesionālā stāvokļa dēļ 
var kļūt par visnopietnāko uzbrukumu, 
tajā skaitā slepkavības, upuriem.

Or. es

Grozījums Nr. 176
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai 
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
cita starpā jo īpaši jāņem vērā vecums, 
dzimums un dzimuma identitāte, etniskā 
piederība, rase, reliģija, seksuālā 
orientācija, veselības stāvoklis, invaliditāte, 
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radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

saziņas grūtības, radniecība vai atkarība no 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 
iepriekšēja nozieguma pieredze, 
nozieguma veids vai raksturs, piemēram, 
organizētā noziedzība, terorisms vai 
aizspriedumu noziegumi, tas, vai cietušais 
ir ārvalstnieks un vai cietušais ir migrants, 
patvēruma meklētājs vai persona, kurai 
piešķirta starptautiskā aizsardzība, un it 
īpaši, vai cietušais ir sieviete, kuras 
tiesiskais statuss var būt atkarīgs no 
iespējamā likumpārkāpēja tiesiskā 
statusa. Veicot novērtējumu, terorismā 
cietušiem nepieciešama īpaša uzmanība, 
ņemot vērā terora aktu dažādību, sākot ar 
masu terora aktiem līdz pat mērķtiecīgiem 
terora aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums un
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
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novērtējumu, terorismā cietušiem
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu 
terora aktiem līdz pat mērķtiecīgiem 
terora aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

tas, vai cietušais ir ārvalstnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu 
terora aktiem līdz pat mērķtiecīgiem 
terora aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta un jebkurai personai var būt 
īpašas vajadzības. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums un
dzimuma identitāte un dzimuma izpausme, 
etniskā piederība, rase, reliģija, seksuālā 
orientācija, veselības stāvoklis, invaliditāte, 
tiesiskais statuss, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
spīdzināšana vai cietsirdīga, necilvēcīga 
vai pazemojoša attieksme, cilvēktiesību 
pārkāpums, ko izdara valsts iestāžu 
darbinieki vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. 

Or. en

Grozījums Nr. 179
Sonia Alfano
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta un jebkurai personai var būt 
īpašas vajadzības. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums un
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, īpaša uzmanība 
nepieciešama terorismā cietušiem, ņemot 
vērā terora aktu dažādību, sākot ar masu 
terora aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem, vai 
organizētajā noziedzībā, it īpaši ar mafiju 
saistītos noziegumos, cietušajiem.

Or. it

Grozījums Nr. 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
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neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

neaizsargāta un jebkurai personai var būt 
īpašas vajadzības. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums,
dzimuma identitāte un dzimuma izpausme, 
etniskā piederība, rase, reliģija, seksuālā 
orientācija, veselības stāvoklis, invaliditāte, 
saziņas grūtības, radniecība vai atkarība no 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 
iepriekšēja nozieguma pieredze, 
nozieguma veids vai raksturs, piemēram, 
organizētā noziedzība, terorisms vai 
aizspriedumu noziegumi, un tas, vai 
cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai
dzimuma identitāte, etniskā piederība, 
rase, reliģija, seksuālā orientācija, 
veselības stāvoklis, invaliditāte, saziņas 
grūtības, radniecība vai atkarība no 

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
var ņemt vērā vecumu, dzimumu un
dzimuma identitāti, seksuālo orientāciju, 
veselības stāvokli, invaliditāti, saziņas 
grūtības, radniecību vai atkarību no 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 
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aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 
iepriekšēja nozieguma pieredze, 
nozieguma veids vai raksturs, piemēram, 
organizētā noziedzība, terorisms vai 
aizspriedumu noziegumi, un tas, vai 
cietušais ir ārvalstnieks.

iepriekšēju nozieguma pieredzi, 
nozieguma veidu vai raksturu, piemēram, 
organizētā noziedzība, terorisms vai 
aizspriedumu noziegumi, un to, vai 
cietušais ir ārvalstnieks.

Or. nl

Grozījums Nr. 182
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai 
dzimuma identitāte, etniskā piederība, 
rase, reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi, un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
cita starpā jāņem vērā vecums, dzimums, 
etniskā piederība, rase, reliģija, seksuālā 
orientācija, veselības stāvoklis, invaliditāte, 
saziņas grūtības, radniecība vai atkarība no 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 
iepriekšēja nozieguma pieredze, 
nozieguma veids vai raksturs, piemēram, 
organizētā noziedzība vai terorisms, un tas, 
vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

Or. en



PE483.693v02-00 62/131 AM\894864LV.doc

LV

Grozījums Nr. 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Terora aktos cietušie ir īpaši 
neaizsargāti, ņemot vērā šā nozieguma 
īpašo raksturu. Terora aktos cietušie tiek 
iebiedēti, saskaras ar naidīgu izturēšanos 
un atriebības draudiem no to kopienu 
pārstāvjiem, kuras ir saistītas ar terorisma 
aktu izdarītājiem, un tādēļ terora aktos 
cietušajiem būtu jāsniedz īpaša palīdzība 
un jānodrošina sabiedrības izpratne, un 
viņus būtu jāaizsargā no jebkuras naida 
un baiļu izpausmes. Komisijai un 
dalībvalstīm vajadzētu nekavējoties 
apsvērt konkrētu tiesību aktu pieņemšanu 
par terora aktos cietušajiem, lai atzītu 
viņu publiskumu un iekļautu sīkāk 
izklāstītus noteikumus, ar kuriem 
nodrošināt pienācīgu aizsardzību un 
atbalstu, citu tiesību starpā atzīšanu, 
ilgtermiņa ārkārtas palīdzību, 
visaptverošu reparāciju, privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību, cieņas un 
drošības aizsardzību, tiesības zināt 
patiesību un tiesības uz piemiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Cietušajiem, kuri identificēti kā 
neaizsargāti, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā. Šādu pasākumu 

(19) Cietušajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu kopš 
viktimizācijas sākuma, kā arī pirms un 
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raksturs un apjoms jānosaka individuālā 
novērtējuma laikā, pārrunās ar cietušo un 
atbilstoši tiesas kompetences noteikumiem. 
Galvenais faktors, nosakot, vai cietušajam 
ir nepieciešams konkrēts aizsardzības 
pasākums, ir cietušā bažas un bailes 
attiecībā uz tiesvedību.

pēc kriminālprocesa vai jebkura cita ar 
noziegumu saistīta tiesvedības procesa vai 
to gaitā. Šādu pasākumu būtībai un 
apjomam jāatbilst starptautiskās tiesu 
prakses prasībām, kā arī starptautiskajiem 
aizsardzības standartiem, un tie jānosaka 
individuālā novērtējuma laikā, pārrunās ar 
cietušo un atbilstoši tiesas kompetences 
noteikumiem. Galvenais faktors, nosakot, 
vai cietušajam ir nepieciešams konkrēts 
aizsardzības pasākums, ir cietušā bažas un 
bailes attiecībā uz tiesvedību.

Or. es

Grozījums Nr. 185
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Cietušajiem, kuri identificēti kā 
neaizsargāti, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā. Šādu pasākumu 
raksturs un apjoms jānosaka individuālā 
novērtējuma laikā, pārrunās ar cietušo un 
atbilstoši tiesas kompetences noteikumiem. 
Galvenais faktors, nosakot, vai cietušajam 
ir nepieciešams konkrēts aizsardzības 
pasākums, ir cietušā bažas un bailes 
attiecībā uz tiesvedību.

(19) Cietušajiem, kuri identificēti kā 
neaizsargāti, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā. Šādu pasākumu 
būtība un apjoms jānosaka 
profesionalizēta un individuāla
novērtējuma laikā, pārrunās ar cietušo un 
atbilstoši tiesas kompetences noteikumiem. 
Galvenais faktors, nosakot, vai cietušajam 
ir nepieciešams konkrēts aizsardzības 
pasākums, ir cietušā bažas un bailes 
attiecībā uz tiesvedību.

Or. es

Grozījums Nr. 186
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Cietušajiem, kuri identificēti kā 
neaizsargāti, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā. Šādu pasākumu 
raksturs un apjoms jānosaka individuālā 
novērtējuma laikā, pārrunās ar cietušo un 
atbilstoši tiesas kompetences noteikumiem. 
Galvenais faktors, nosakot, vai cietušajam 
ir nepieciešams konkrēts aizsardzības 
pasākums, ir cietušā bažas un bailes 
attiecībā uz tiesvedību.

(19) Cietušajiem, kuri identificēti kā 
neaizsargāti, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā un, ja nepieciešams, 
arī pēc kriminālprocesa. Šādu pasākumu 
būtība un apjoms jānosaka individuālā 
novērtējuma laikā, pārrunās ar cietušo un 
atbilstoši tiesas kompetences noteikumiem. 
Galvenais faktors, nosakot, vai cietušajam 
ir nepieciešams konkrēts aizsardzības 
pasākums, ir cietušā bažas un bailes 
attiecībā uz tiesvedību.

Or. it

Grozījums Nr. 187
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
pirmkārt jāņem vērā bērna intereses 
saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un 1989. gada ANO Konvenciju par 
bērna tiesībām.

(20) Piemērojot šīs direktīvas noteikumus, 
pirmkārt jāņem vērā bērna intereses 
saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un 1989. gada ANO Konvenciju par 
bērna tiesībām. Īpaša uzmanība jāpievērš 
bērniem un it īpaši nepavadītiem bērniem, 
un viņiem nepieciešama aizsardzība, 
atbalsts un īpaša palīdzība, jo bērni un 
nepavadīti bērni atrodas īpaši 
neaizsargātā situācijā. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka ir pieejami atbilstīgi 
aizsardzības pasākumi, lai bērniem 
nodrošinātu atbilstīgu aizsardzību, un 
jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek veiktas īpašas 
darbības nolūkā sniegt palīdzību un 
atbalstu bērniem fiziskās un psiholoģiskās 
un sociālās atveseļošanās laikā, 
pamatojoties uz katra cietušā bērna īpašās 
situācijas individuālu novērtējumu. 



AM\894864LV.doc 65/131 PE483.693v02-00

LV

Speciālistiem, kuri var nonākt saskarē ar 
cietušajiem bērniem, būtu jānodrošina 
atbilstīgas mācības par dažādu vecuma 
grupu bērnu tiesībām un vajadzībām, kā 
arī par viņiem piemērotākajiem 
procedūru veidiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Piemērojot šīs direktīvas 
noteikumus, ir jāņem vērā ANO 
1979. gada Konvencija par jebkuras 
sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 
Sieviešu diskriminācijas izskaušanas 
komitejas (CEDAW) ieteikumi un 
lēmumi, kā arī Eiropas Padomes 
Konvencija par vardarbības pret sievietēm 
novēršanu un apkarošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 189
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Piemērojot šīs direktīvas 
noteikumus, dalībvalstīm jārīkojas ar 
pienācīgu rūpību un jānodrošina sieviešu 
tiesību aizsardzība, lai izpildītu saistības, 
kas izriet no Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par 
diskriminācijas pret sievietēm izskaušanu, 
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un lai ņemtu vērā standartus, kas noteikti 
Eiropas Padomes Konvencijā par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Nepieciešams ierobežot tālākas 
viktimizācijas risku, ko rada 
likumpārkāpējs vai kas rodas, piedaloties 
kriminālprocesā, un to var izdarīt, veicot 
tiesvedību saskaņoti un ar cieņu pret 
cietušajiem, ļaujot izveidot uzticības saikni 
ar strādājošajiem iestādē. Saskarsmei 
iestādēs jābūt pēc iespējas vieglākai, 
vienlaicīgi ierobežojot cietušā nevajadzīgu 
saskarsmi ar ierēdņiem, piemēram, 
ierakstot iztaujāšanu video un ļaujot 
ierakstu izmantot tiesvedībā. Ierēdņiem 
jābūt pieejamam pēc iespējas plašākam 
līdzekļu klāstam, kas nepieļautu cietušo 
ciešanas tiesvedības laikā, kas jo īpaši var 
rasties no vizuāla kontakta ar 
likumpārkāpēju, tā ģimeni, 
līdzdalībniekiem vai sabiedrības locekļiem. 
Šajā saistībā dalībvalstis tiek rosinātas 
ieviest reāli īstenojamus un attiecīgos 
gadījumos praktiskus pasākumus, kas ļauj 
tiesas ēkās paredzēt atsevišķas uzgaidāmās 
telpas cietušajiem. Cietušā privātās dzīves 
aizsardzība var būt svarīgs veids, kā 
nepieļaut turpmāku viktimizāciju, un to var 
panākt ar dažādiem līdzekļiem, tostarp, 
neizpaužot vai ierobežojot informācijas 
atklāšanu par cietušā identitāti un 
uzturēšanās vietu. Šāda aizsardzība, tostarp 
vārda neizpaušana, jo īpaši svarīga ir 

(22) Nepieciešams ierobežot turpmākas 
viktimizācijas risku, ko rada 
likumpārkāpējs vai kas rodas, piedaloties 
kriminālprocesā, un to var izdarīt, veicot 
tiesvedību saskaņoti, izvirzot cietušo 
tiesības un vajadzības uzmanības centrā,
un ar cieņu pret cietušajiem, ļaujot izveidot 
uzticības saikni ar strādājošajiem iestādē. 
Saskarsmei iestādēs jābūt pēc iespējas 
vieglākai, vienlaicīgi ierobežojot cietušā 
nevajadzīgu saskarsmi ar ierēdņiem, 
piemēram, ierakstot iztaujāšanu video un 
ļaujot ierakstu izmantot tiesvedībā vai 
izmantojot īpašus pakalpojumus cietušo 
atbalstam. Ierēdņiem jābūt pieejamam pēc 
iespējas plašākam līdzekļu klāstam, tajā 
skaitā efektīviem aizsardzības līdzekļiem, 
kas nepieļauj nekādu apsūdzētā saskarsmi 
ar cietušo, lai novērstu cietušā ciešanas 
pirms un pēc tiesvedības, kā arī tās laikā, 
kas jo īpaši var rasties no vizuāla kontakta 
ar likumpārkāpēju, tā ģimeni, 
līdzdalībniekiem vai sabiedrības locekļiem. 
Šajā saistībā dalībvalstis tiek rosinātas 
ieviest reāli īstenojamus un attiecīgos 
gadījumos praktiskus pasākumus, kas ļauj 
tiesas ēkās paredzēt atsevišķas uzgaidāmās 
telpas cietušajiem. Cietušā privātās dzīves 
aizsardzība var būt svarīgs veids, kā 
nepieļaut turpmāku viktimizāciju, un to var 
panākt ar dažādiem līdzekļiem, tostarp, 
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cietušajiem bērniem. neizpaužot vai ierobežojot informācijas 
atklāšanu par cietušā identitāti un 
uzturēšanās vietu. Šāda aizsardzība, tostarp 
vārda neizpaušana, jo īpaši svarīga ir 
cietušajiem bērniem.

Or. es

Grozījums Nr. 191
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Nepieciešams ierobežot tālākas 
viktimizācijas risku, ko rada 
likumpārkāpējs vai kas rodas, piedaloties 
kriminālprocesā, un to var izdarīt, veicot 
tiesvedību saskaņoti un ar cieņu pret 
cietušajiem, ļaujot izveidot uzticības saikni 
ar strādājošajiem iestādē. Saskarsmei 
iestādēs jābūt pēc iespējas vieglākai, 
vienlaicīgi ierobežojot cietušā nevajadzīgu 
saskarsmi ar ierēdņiem, piemēram, 
ierakstot iztaujāšanu video un ļaujot 
ierakstu izmantot tiesvedībā. Ierēdņiem 
jābūt pieejamam pēc iespējas plašākam 
līdzekļu klāstam, kas nepieļautu cietušo 
ciešanas tiesvedības laikā, kas jo īpaši var 
rasties no vizuāla kontakta ar 
likumpārkāpēju, tā ģimeni, 
līdzdalībniekiem vai sabiedrības locekļiem. 
Šajā saistībā dalībvalstis tiek rosinātas 
ieviest reāli īstenojamus un attiecīgos 
gadījumos praktiskus pasākumus, kas ļauj 
tiesas ēkās paredzēt atsevišķas uzgaidāmās 
telpas cietušajiem. Cietušā privātās dzīves 
aizsardzība var būt svarīgs veids, kā 
nepieļaut turpmāku viktimizāciju, un to var 
panākt ar dažādiem līdzekļiem, tostarp, 
neizpaužot vai ierobežojot informācijas 
atklāšanu par cietušā identitāti un 
uzturēšanās vietu. Šāda aizsardzība, tostarp 
vārda neizpaušana, jo īpaši svarīga ir 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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cietušajiem bērniem.
(Lingvistisks grozījums, kas attiecas tikai 
uz tekstu spāņu valodā)

Or. es

Grozījums Nr. 192
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Nepieciešams ierobežot tālākas
viktimizācijas risku, ko rada 
likumpārkāpējs vai kas rodas, piedaloties 
kriminālprocesā, un to var izdarīt, veicot 
tiesvedību saskaņoti un ar cieņu pret 
cietušajiem, ļaujot izveidot uzticības saikni 
ar strādājošajiem iestādē. Saskarsmei 
iestādēs jābūt pēc iespējas vieglākai, 
vienlaicīgi ierobežojot cietušā nevajadzīgu 
saskarsmi ar ierēdņiem, piemēram, 
ierakstot iztaujāšanu video un ļaujot 
ierakstu izmantot tiesvedībā. Ierēdņiem 
jābūt pieejamam pēc iespējas plašākam 
līdzekļu klāstam, kas nepieļautu cietušo 
ciešanas tiesvedības laikā, kas jo īpaši var 
rasties no vizuāla kontakta ar 
likumpārkāpēju, tā ģimeni, 
līdzdalībniekiem vai sabiedrības locekļiem. 
Šajā saistībā dalībvalstis tiek rosinātas 
ieviest reāli īstenojamus un attiecīgos 
gadījumos praktiskus pasākumus, kas ļauj 
tiesas ēkās paredzēt atsevišķas uzgaidāmās 
telpas cietušajiem. Cietušā privātās dzīves 
aizsardzība var būt svarīgs veids, kā 
nepieļaut turpmāku viktimizāciju, un to var 
panākt ar dažādiem līdzekļiem, tostarp, 
neizpaužot vai ierobežojot informācijas 
atklāšanu par cietušā identitāti un 
uzturēšanās vietu. Šāda aizsardzība, tostarp 
vārda neizpaušana, jo īpaši svarīga ir 
cietušajiem bērniem.

(22) Nepieciešams ierobežot turpmākas
viktimizācijas risku, ko rada 
likumpārkāpējs vai kas rodas, piedaloties 
kriminālprocesā, un to var izdarīt, veicot 
tiesvedību saskaņoti un ar cieņu pret 
cietušajiem, ļaujot izveidot uzticības saikni 
ar strādājošajiem iestādē. Saskarsmei 
iestādēs jābūt pēc iespējas vieglākai, 
vienlaicīgi ierobežojot cietušā nevajadzīgu 
saskarsmi ar ierēdņiem. Ierēdņiem jābūt 
pieejamam pēc iespējas plašākam līdzekļu 
klāstam, kas nepieļautu cietušo ciešanas 
tiesvedības laikā, kas jo īpaši var rasties no 
vizuāla kontakta ar likumpārkāpēju, tā 
ģimeni, līdzdalībniekiem vai sabiedrības 
locekļiem. Šajā saistībā dalībvalstis tiek 
rosinātas ieviest reāli īstenojamus un 
attiecīgos gadījumos praktiskus 
pasākumus, kas ļauj tiesas ēkās paredzēt 
atsevišķas uzgaidāmās telpas cietušajiem. 
Cietušā privātās dzīves aizsardzība var būt 
svarīgs veids, kā nepieļaut turpmāku 
viktimizāciju, un to var panākt ar dažādiem 
līdzekļiem, tostarp, neizpaužot informāciju
par cietušā identitāti un uzturēšanās vietu. 
Šāda aizsardzība, tostarp vārda 
neizpaušana, ir svarīga arī cietušajiem 
bērniem.
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Or. nl

Grozījums Nr. 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Attiecīgā gadījumā dalībvalstīm, 
atzīstot vārda brīvības principu, būtu 
jāmudina plašsaziņas līdzekļi un 
žurnālisti pieņemt pašregulatīvas 
pamatnostādnes un veikt piemērotus 
pasākumus, ar kuriem informācijas 
sniegšanas darbību laikā nodrošināt 
cietušo, it īpaši nepilngadīgu cietušo, un 
viņu ģimenes locekļu privātās un ģimenes 
dzīves aizsardzību. Dalībvalstīm nebūtu 
jāveicina plašsaziņas līdzekļu intervijas ar 
cietušajiem neatbilstīgā laikā, intervijas ar 
nepilngadīgiem cietušajiem, briesmīgu 
noziedzīgu nodarījumu aspektu 
apspriešana, tādas informācijas 
publicēšana, kas negatīvi ietekmētu 
cietušā uzticamību, likumpārkāpēja 
popularizēšana un cietušā vainošana 
saistībā ar noziedzīgo nodarījumu. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
cietušajiem ir efektīvi aizsardzības 
līdzekļi, ja tiek pārkāptas viņu tiesības uz 
privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai sekmētu efektīvāku cietušo 
tiesību un interešu aizsardzību, 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā vispārēja, uz 
vairākām aģentūrām balstīta un 
visaptveroša pieeja. Šajā sakarībā 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
darbojas pienācīgi mehānismi, kas 
nodrošina efektīvu tiesu varas pārstāvju, 
prokuroru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
vietējo un reģionālo iestāžu, nevalstisko 
organizāciju un citu atbilstīgu 
organizāciju sadarbību. Termins 
„mehānisms” attiecas uz jebkuru oficiālu 
vai neoficiālu struktūru, piemēram, uz 
saskaņotajiem protokoliem, apaļajiem 
galdiem vai citu metodi, kas ļauj 
profesionāļiem sadarboties standartizētā 
veidā.

Or. it

Grozījums Nr. 195
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ja saskaņā ar šo direktīvu bērnam 
jāieceļ aizbildnis un/vai pārstāvis, tā var 
būt viena un tā pati persona vai arī 
juridiska persona, struktūra vai iestāde.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. nl

Grozījums Nr. 196
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir
jāiekļauj arī specializētas mācības.

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ir jāiekļauj arī 
mācības par konkrētiem pakalpojumiem, 
kurus jāiesaka cietušajiem, un 
specializētas mācības, ja ierēdņu darbība 
ir saistīta ar cietušajiem ar īpašām 
vajadzībām.

Or. es

Grozījums Nr. 197
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
personīgā saskarsmē ar cietušajiem, ir 
jābūt apmācītiem, lai identificētu un 
apmierinātu cietušo vajadzības. Mācībām 
jābūt gan sākotnējām, gan nepārtrauktām, 
tostarp jāapgūst zīmju valoda, kā arī tām ir 
jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.

Or. hu

Pamatojums

Precizējums, lai aizsargātu un nodrošinātu cietušo tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
2011. gada 25. oktobra rezolūcijas (par personu ar invaliditāti integrāciju un mobilitāti un 
Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam) 11. un 37. punktu.
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Grozījums Nr. 198
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības vai īpaša 
psiholoģiska apmācība.

Or. it

Grozījums Nr. 199
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un
apmierinātu cietušo vajadzības. Mācībām 
jābūt gan sākotnējām, gan nepārtrauktām, 
kā arī tām ir jābūt atbilstošām atkarībā no 
kontakta līmeņa ar cietušajiem. Ja 
nepieciešams, ir jāiekļauj arī specializētas 
mācības.

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jānodrošina 
pieeja atbilstīgām mācībām un viņi 
atbilstoši jāapmāca, lai spētu identificēt 
cietušos, strādāt ar cietušajiem, kā arī 
noteikt un apmierinātu cietušo vajadzības. 
Mācībām jābūt gan sākotnējām, gan 
nepārtrauktām, kā arī tām ir jābūt 
atbilstošām atkarībā no kontakta līmeņa ar 
cietušajiem. Ja nepieciešams, ir jāiekļauj 
arī specializētas mācības. Dalībvalstīm 
būtu jāatbalsta šī prasība nodrošināt 
mācības policijas iestāžu darbiniekiem, 
juristiem, veselības aprūpes un sociālo 
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iestāžu darbiniekiem un sociālajiem 
darbiniekiem, tiesnešiem un tiesu iestāžu 
darbiniekiem, personālam, kas atbildīgs 
par bērnu tiesību aizsardzību, un citām 
personām, kuras, pildot savus 
pienākumus, var nonākt saskarsmē ar 
cietušajiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 200
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.
Dzimumvardarbības lietās iesaistītie 
policisti, prokurori un citi darbinieki būtu 
jāapmāca izmantot atbilstīgas metodes 
saskarsmē ar šādā vardarbībā cietušajiem, 
ievērojot dzimumu aspektu. Šāda 
apmācība būtu jānostiprina tiesību aktos 
un jāstandartizē visās dalībvalstīs, un to 
būtu jāīsteno, pastāvīgi apspriežoties ar 
nevalstiskajām organizācijām un tiem, 
kas sniedz pakalpojumus cietušajiem no 
dzimumvardarbības.

Or. it

Grozījums Nr. 201
Auke Zijlstra
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Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.

(24) Visus valsts ierēdņus, kuri 
kriminālprocesa laikā var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, var apmācīt, lai 
identificētu un apmierinātu cietušo 
vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, var 
iekļaut arī specializētas mācības.

Or. nl

Grozījums Nr. 202
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, 
kas strādā ar noziegumos cietušajiem; 
konkrēti, piedaloties politikas iniciatīvu 
izstrādē, informācijas un izpratnes 
vairošanas kampaņās, pētniecības un 
izglītības programmās un mācībās, kā arī, 
uzraugot un novērtējot tādu pasākumu 
ietekmi, kas paredzēti, lai atbalstītu un 
aizsargātu noziegumos cietušos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 203
Izaskun Bilbao Barandica
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Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē,
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos. Šajā sakarā ir īpaši 
lietderīgi padarīt zināmākas visas valsts 
un ES līmeņa programmas, kas atbalsta 
šādu darbību attīstību, kā arī samazināt 
birokrātisko slogu, ar ko saskaras 
organizācijas, kuras vēlas šādas 
programmas izmantot.

Or. es

Grozījums Nr. 204
Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos. Attiecībā uz 



PE483.693v02-00 76/131 AM\894864LV.doc

LV

personām ar invaliditāti dalībvalstīs ir 
jābūt īpaši apmācītiem speciālistiem, kuri 
spēj nodrošināt šo personu vajadzības, lai 
tās varētu izmantot savas tiesības uz 
vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 205
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
pastāvīgi vai brīvprātīgi strādā ar 
noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

Or. de

Pamatojums

Šajā direktīvā būtu jāpiemin brīvprātīgais darbs, kam ir būtiska nozīme, sniedzot atbalstu 
cietušajiem.

Grozījums Nr. 206
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši 
jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

(25) Dalībvalstis var iedrošināt un cieši 
sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

Or. nl

Grozījums Nr. 207
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Arī noziegumos pret vidi ir cietušie; 
tādi iemesli kā kolektīvā vai masu 
viktimizācija, tendence iesaistīt 
netradicionālus cietušos un viktimizācijas 
raksturs, proti, nereti viktimizācija notiek 
pakāpeniski un nemanāmi, apgrūtina 
noziegumu pret vidi izmeklēšanu. 
Kaitējums videi un jautājums par 
cietušajiem no šāda kaitējuma skar ne 
tikai individuālās intereses, bet arī 
kopienu vai cilvēku grupu intereses, un 
cita starpā, pamatojoties uz paaudžu 
savstarpējo atbildību, ietver 
nepieciešamību ņemt vērā šodien izdarīto 
noziegumu ietekmi uz nākamajām 
paaudzēm, un atzīt ikvienas personas, kas 
pārstāv šo un nākamās paaudzes, tiesības 
dzīvot vidē, kas atbilst tās veselības 
stāvoklim un labklājībai, saskaņā ar 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas 
iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 
konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem1. Atsevišķas 
procesuālās vides tiesības, kas cita starpā 
attiecas uz tiesu pieejamību, var 
nodrošināt, šajā direktīvā atzīstot vidi un 
vides ekosistēmas par iespējamiem 
cietušajiem, kuriem nodarīts kaitējums 
nelikumīgas rīcības dēļ.

____________
1 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)



AM\894864LV.doc 79/131 PE483.693v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ja pret cietušajiem tiek vērsta 
vardarbība viņu individuālo iezīmju dēļ, 
tādu kā rase, reliģija, pārliecība, 
valstspiederība, vecums, seksuālā 
orientācija, invaliditāte, dzimums vai 
sociālā izcelsme, var notikt turpmāka 
viktimizācija. Vēl viens cēlonis neziņoto 
noziegumu gadījumiem ir nepietiekama 
uzticēšanās kriminālās tiesvedības 
sistēmai, grūtības saprast sūdzību 
iesniegšanas sistēmu un bailes no iestāžu 
nepieņemamas attieksmes, kuras, lai gan 
netic cietušajiem vai nesaprot viņus 
(piemēram, nedzirdīguma dēļ), apgalvo, 
ka šādām personām tiek nodrošināta 
vienlīdzīga pieeja iestāžu pārstāvjiem. 
Pastāv arī bažas, ka iestādes neizrāda 
cieņu cietušajiem vai neatzīst viņu kā 
cietušo statusu. Lai veicinātu un sekmētu 
ziņošanu un pārrautu atkārtotas 
viktimizācijas loku, ir jānodrošina 
uzticamu atbalsta pakalpojumu 
pieejamība cietušajiem un dalībvalstu 
iestāžu sagatavotība reaģēt uz cietušā 
ziņojumiem ar cieņu, iejūtīgā, vienlīdzīgā 
un profesionālā veidā. Tam nepieciešama 
visu attiecīgo iestāžu darbinieku 
pietiekama apmācība un pienācīgs 
specializācijas līmenis, kā arī noteikumi, 
kuros pievērsta pietiekama uzmanība 
cietušo tiesībām, tostarp tiesībām uz 
aizsardzību pret iebiedēšanu un atkārtotu 
viktimizāciju. Pasākumos varētu iekļaut 
arī iespēju trešām personām sniegt 
ziņojumus par incidentiem un tiesību 
piešķiršanu cietušo atbalsta 
organizācijām cietušo vārdā iesaistīties 
tiesas procesos, kā arī izmantot 
komunikācijas tehnoloģijas, piemēram, e-
pastu un oficiāli apstiprinātas vai 
reģistrētas videoiekārtas, vai citus 
elektroniskos līdzekļus sūdzību 
iesniegšanai.

Or. hu
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Pamatojums

Ir vajadzīgs precizējums, lai it īpaši aizsargātu nedzirdīgu cietušo tiesības, jo ne vienmēr ir 
iespējams noteikt, vai nedzirdīgie, kuri saprot tikai zīmju valodu, saprot arī valodu, kurā runā 
viņu valstī.

Grozījums Nr. 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ja pret cietušajiem tiek vērsta 
vardarbība viņu individuālo iezīmju dēļ, 
tādu kā rase, reliģija, pārliecība, 
valstspiederība, vecums, seksuālā 
orientācija, invaliditāte, dzimums, 
dzimuma identitāte, dzimuma izpausme 
vai sociālā izcelsme, var notikt turpmāka 
viktimizācija, iebiedēšana un 
diskriminācija, kas ir galvenais cēlonis 
tam, ka pastāv liels skaits neziņoto 
noziedzīgo nodarījumu. Papildu rašanās 
cēloņi neziņoto noziedzīgo nodarījumu 
gadījumiem ir nepietiekama uzticēšanās 
kriminālās tiesvedības sistēmai, grūtības 
saprast sūdzību iesniegšanas sistēmu un 
bailes no iestāžu nepieņemamas 
attieksmes, tādēļ, ka netiek ticēts 
cietušajam, vai netiek izrādīta cieņa un 
cietušais netiek atzīts. Lai veicinātu un 
sekmētu ziņošanu un pārrautu atkārtotas 
viktimizācijas loku, ir jānodrošina 
uzticamu atbalsta pakalpojumu 
pieejamība cietušajiem un dalībvalstu 
iestāžu sagatavotība reaģēt uz cietušā 
ziņojumiem ar cieņu, iejūtīgā, vienlīdzīgā 
un profesionālā veidā. Tam nepieciešama 
visu attiecīgo iestāžu pietiekama 
apmācība un pienācīgs specializācijas 
līmenis, kā arī noteikumi, kuros pievērsta 
pietiekama uzmanība cietušo tiesībām, 
tostarp tiesībām uz aizsardzību pret 
iebiedēšanu un atkārtotu viktimizāciju. 
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Pasākumos varētu iekļaut arī iespēju 
trešām personām sniegt ziņojumus un 
tiesību piešķiršanu cietušo atbalsta 
organizācijām cietušo vārdā iesaistīties 
tiesas procesos, kā arī izmantot 
komunikācijas tehnoloģijas, piemēram, e-
pastu vai elektroniskās veidlapas sūdzību 
iesniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Izvirzīto mērķi izveidot kopējos
obligātos standartus dalībvalstis 
apmierinoši nevar sasniegt, rīkojoties 
vienas pašas valsts, reģionālajā vai vietējā 
līmenī, bet tā vietā tos varētu labāk 
sasniegt ES līmenī mērķa mēroga un 
potenciālās ietekmes dēļ, dalībvalstis var 
pieņemt pasākumus atbilstoši
subsidiaritātes principam, kas minēts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu direktīva 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 
sasniegtu šo mērķi.

(26) Dalībvalstis pašas var pietiekami 
efektīvi noteikt obligātos standartus, un 
tāpēc direktīvas priekšlikums ir pretrunā
subsidiaritātes principam, kas minēts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā.

Or. nl

Pamatojums

Nīderlande jau ir pieņēmusi pilnībā atbilstīgus noteikumus par noziegumos cietušo personu 
atbalstu un aizsardzība, un tāpēc tai ierosinātā direktīva nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 211
Auke Zijlstra
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Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Apstrādātie personas dati, īstenojot šo 
direktīvu, ir jāaizsargā saskaņā ar Padomes 
Pamatlēmumu 2008/977/TI (2008. gada 
27. novembris) par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās1, un 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
1981. gada 28. janvāra Eiropas Padomes 
Konvencijā par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu automātisko 
apstrādi, ko ir ratificējušas visas 
dalībvalstis.

(27) Apstrādātie personas dati, īstenojot šo 
direktīvu, ir jāaizsargā saskaņā ar vietējiem 
tiesību aktiem.

____________
1 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

Or. nl

Grozījums Nr. 212
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā vai citā ar 
noziegumu saistītā tiesas procesā, kā arī 
tiktu atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru kompetento iestādi, cietušo 
aizsardzības vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu sniedzēju vai citām iestādēm,
kas veic darbu saistībā ar noziegumos 
cietušajiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi, personiski un profesionāli, bez 
jebkādas diskriminācijas visa veida 
saskarsmē ar jebkuru valsts iestādi, cietušo 
aizsardzības vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu sniedzēju.

Or. es

Grozījums Nr. 214
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas dzimuma, rases, ādas 
krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu un valstspiederības dēļ, 
diskriminācijas saistībā ar piederību pie 
nacionālās minoritātes, diskriminācijas 
īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, 
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dzimuma, dzimuma identitātes un 
dzimuma izpausmes, seksuālās 
orientācijas, imigrācijas un uzturēšanās 
statusa, kā arī veselības stāvokļa (tostarp 
saslimstības ar HIV un AIDS) dēļ visa 
veida saskarsmē ar jebkuru valsts iestādi, 
cietušo aizsardzības vai atjaunojošās 
justīcijas pakalpojumu sniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie neatkarīgi no viņu 
tiesiskā statusa saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru kompetento iestādi, cietušo 
aizsardzības vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu sniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
1. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
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piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

piedalīties visos kriminālprocesa posmos, 
kā arī tiktu atzīti un pret tiem attiektos ar 
cieņu, iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Or. it

Grozījums Nr. 217
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
noziegumos cietušie, kas nav vainīgi 
noziegumu izdarīšanā, saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

Or. it

Grozījums Nr. 218
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) fiziska persona, kam nodarīts kaitējums, 
tostarp fizisks vai morāls kaitējums, 
morālas ciešanas vai mantisks kaitējums, 
ko tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums;

i) fiziska persona, kam individuāli vai 
kolektīvi nodarīts kaitējums, tostarp fizisks 
vai morāls kaitējums, morālas ciešanas vai 
mantisks kaitējums, ko tieši izraisījis 
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noziedzīgs nodarījums, vai kam būtiski 
ierobežotas pamattiesības tādas darbības 
vai bezdarbības dēļ, kas ir pretrunā 
dalībvalstīs spēkā esošajām 
krimināltiesību normām, tostarp tiesību 
aktiem, kuros definēta varas ļaunprātīga 
izmantošana noziedzīgiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) fiziska persona, kas cieš no 
diskriminācijas privātajā, sociālajā vai 
sabiedriskajā dzīvē tādu iemeslu dēļ, kas 
saistīti ar personas seksuālo, valodas vai 
etnisko identitāti vai filozofiskajiem, 
ideoloģiskajiem, politiskajiem, kultūras 
vai reliģiskajiem uzskatiem;

Or. it

Grozījums Nr. 220
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ib daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) fiziska persona, pret kuru vērsti 
teroristu grupējumu, noziedzīgu 
grupējumu, mafijas grupējumu vai 
organizētās noziedzības grupējumu, kuri 
spēj ilgstoši īstenot darbības, nodomi un 
plāni, kuru mērķis ir apdraudēt personas 
dzīvību, ierobežot personas vārda vai 
kustības brīvību vai ierobežot personas 
dalību sociālajā vai sabiedriskajā dzīvē, 
vai radīt mantisku vai morālu kaitējumu;

Or. it

Grozījums Nr. 221
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ic daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ic) fiziska persona, kuru pēc sadarbības ar 
tiesu iestādēm, pastāvīgi apdraud teroristu 
grupējumi, noziedzīgi grupējumi, mafijas 
grupējumi vai organizētās noziedzības 
grupējumi, kuri spēj ilgstoši īstenot 
darbības;

Or. it

Grozījums Nr. 222
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – id daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

id) fiziska persona, kuras dzīves apstākļi 
mantisku un morālu apsvērumu dēļ ir 
ierobežoti līdz līmenim, kas nav cilvēkam 
piemērots;

Or. it

Grozījums Nr. 223
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tādas personas ģimenes locekļi, kuras
nāvi ir izraisījis noziedzīgs nodarījums;

ii) cietušā, kura nāvi ir izraisījis noziedzīgs 
nodarījums, tuvākie ģimenes locekļi vai 
apgādājamie un personas, kam nodarīts 
kaitējums iejaucoties, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem nelaimē vai novērstu 
viktimizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tādas personas ģimenes locekļi, kuras 
nāvi ir izraisījis noziedzīgs nodarījums;

ii) tādas personas ģimenes locekļi, kuras 
nāvi vai fizisko vai garīgo invaliditāti ir 
izraisījis noziedzīgs nodarījums;

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tādas personas ģimenes locekļi, kuras 
nāvi ir izraisījis noziedzīgs nodarījums;

ii) tādas personas ģimenes locekļi un 
nedzimušie bērni, kuras nāvi vai 
invaliditāti ir izraisījis noziedzīgs 
nodarījums;

Or. hu

Pamatojums

Pastāvīgas invaliditātes rašanās, kas „objektīvi” izpaužas kā fiziskais un garīgais stāvoklis, ir 
reāls šķērslis, izmantojot nepielāgotu radīto vidi. Nedzimuša bērna zaudēšanu nevar uzskatīt 
tikai par (nopietnu) fizisku kaitējumu, jo Eiropas valstīs nedzimušajiem bērniem var būt 
tiesībspēja ar atpakaļejošu spēku, kas ir saistīta ar nosacījumu, ka bērns piedzimst dzīvs, un 
citiem nosacījumiem (piemēram, mantojuma tiesību jomā), taču to nevar attiecināt uz citam 
zaudētajām ķermeņa daļām. (Tīša un vardarbīga rīcība, lai ietekmētu likumiskās mantošanas 
kārtību, rada citu situāciju.)

Grozījums Nr. 226
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tādas personas ģimenes locekļi, kuras 
nāvi ir izraisījis noziedzīgs nodarījums;

ii) personas, kuras nāvi tieši izraisījis 
noziedzīgs nodarījums, ģimenes locekļi,
kuriem tā rezultātā ir nodarīts kaitējums;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – iia daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) vide, kam nodarīts kaitējums, ko 
izraisījis noziedzīgs nodarījums. 
Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura grupa, 
fonds vai asociācija, kas saskaņā ar 
saviem statūtiem un valsts tiesību aktiem 
aizsargā vidi, var izmantot šīs direktīvas 
3. nodaļā noteiktās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – iia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) nepilngadīgie, kuri ir tāda cietušā 
pēcnācēji vai apgādājamie, kam nodarīts 
fizisks vai morāls kaitējums, ko, 
iespējams, izraisījis noziedzīgs 
nodarījums;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – iia daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) tādas personas ģimenes locekļi, kuras 
nāvi ir izraisījis noziedzīgs nodarījums, 
vai persona, kura atzīta par tāda cietušā 
aizbildni vai pārstāvi, kurš nodarījuma 
izdarīšanas laikā vai pēc tā atzīts par 
daļēji vai pilnīgi rīcībnespējīgu;

Or. hu

Pamatojums

Pastāvīgas invaliditātes rašanās, kas „objektīvi” izpaužas kā fiziskais un garīgais stāvoklis, ir 
reāls šķērslis, izmantojot nepielāgotu radīto vidi. Nedzimuša bērna zaudēšanu nevar uzskatīt 
tikai par (nopietnu) fizisku kaitējumu, jo Eiropas valstīs nedzimušajiem bērniem var būt 
tiesībspēja ar atpakaļejošu spēku, kas ir saistīta ar nosacījumu, ka bērns piedzimst dzīvs, un 
citiem nosacījumiem (piemēram, mantojuma tiesību jomā), taču to nevar attiecināt uz citam 
zaudētajām ķermeņa daļām. (Šādā gadījumā būtu jāierosina jautājums par tīšu un vardarbīgu 
rīcību, lai ietekmētu likumiskās mantošanas kārtību.)

Grozījums Nr. 230
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts – iia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) tādas personas ģimenes locekļi, kam 
nodarīts nopietns kaitējums, ko izraisījis 
noziedzīgs nodarījums, vai atbalsta 
personas, kuras oficiāli ieceltas, lai 
palīdzētu cietušajiem, kuriem vajadzīgs 
būtisks atbalsts savu tiesībspēju 
īstenošanai pirms vai pēc nodarījuma;

Or. lt

Grozījums Nr. 231
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „ģimenes locekļi” ir laulātais, 
nereģistrēts partneris, reģistrēts partneris, 
radinieki tiešā līnijā, brāļi un māsas un 
cietušā apgādājamie;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka atsauce uz partneriem un reģistrētiem partneriem ir nevietā, jo daudzās dalībvalstīs 
šāds statuss nav atzīts. Kopumā ir vēlams svītrot šos noteikumus, lai garantētu dalībvalstu 
kompetenci ģimenes tiesību jomā.

Grozījums Nr. 232
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „ģimenes locekļi” ir laulātais, 
nereģistrēts partneris, reģistrēts partneris,
radinieki tiešā līnijā, brāļi un māsas un 
cietušā apgādājamie;

b) „ģimenes locekļi” ir laulātais, persona, 
kas pastāvīgi un ilgstoši dzīvo tuvās 
attiecībās ar cietušo un kuram ar cietušo 
ir kopīga mājsaimniecība, radinieki tiešā 
līnijā, brāļi un māsas un cietušā 
apgādājamie;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „nereģistrēts partneris” ir persona, kas 
dzīvo kopā ar cietušo stabili un ilgstoši, 
taču attiecības nav reģistrētas oficiāli;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 234
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „nereģistrēts partneris” ir persona, kas 
dzīvo kopā ar cietušo stabili un ilgstoši, 
taču attiecības nav reģistrētas oficiāli;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka 2. panta c) apakšpunktā izdarītā atsauce uz nereģistrētām partnerattiecībām ir 
nevietā, jo daudzās dalībvalstīs šāds statuss nav atzīts. Kopumā šos noteikumus vēlams 
svītrot, lai garantētu dalībvalstu kompetenci ģimenes tiesību jomā.

Grozījums Nr. 235
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „nereģistrēts partneris” ir persona, kas 
dzīvo kopā ar cietušo stabili un ilgstoši, 
taču attiecības nav reģistrētas oficiāli;

c) „nereģistrēts partneris” ir jebkura
persona bez diskriminācijas, kas dzīvo 
kopā ar cietušo stabili un ilgstoši, taču 
attiecības nav reģistrētas oficiāli;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts



PE483.693v02-00 94/131 AM\894864LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „reģistrēts partneris” ir partneris, ar 
kuru cietušais ir noslēdzis reģistrētas 
partnerattiecības, pamatojoties uz 
dalībvalsts tiesību aktiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „reģistrēts partneris” ir partneris, ar 
kuru cietušais ir noslēdzis reģistrētas 
partnerattiecības, pamatojoties uz 
dalībvalsts tiesību aktiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka 2. panta c) apakšpunktā izdarītā atsauce uz nereģistrētām partnerattiecībām ir 
nevietā, jo daudzās dalībvalstīs šāds statuss nav atzīts. Kopumā šos noteikumus vēlams 
svītrot, lai garantētu dalībvalstu kompetenci ģimenes tiesību jomā.

Grozījums Nr. 238
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
2. pants – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e. „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir samierināt 
cietušo un apsūdzēto, cenšoties panākt 
brīvprātīgu vienošanos starp tiem par to, 
kā atlīdzināt kaitējumu, ko radījis 

e. „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir veicināt lietas 
ārpustiesas izskatīšanu, apsūdzētajam 
brīvprātīgi atzīstot savu vainu noziegumā 
un apņemoties atlīdzināt nodarīto 
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nodarījums; kaitējumu, samaksājot kompensāciju 
cietušajam, ja cietušais tam piekrīt un 
apsūdzētais ir ievērojis noteiktās prasības;

Or. es

Grozījums Nr. 239
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir samierināt 
cietušo un apsūdzēto, cenšoties panākt 
brīvprātīgu vienošanos starp tiem par to, 
kā atlīdzināt kaitējumu, ko radījis 
nodarījums;

e) „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir veicināt 
taisnīguma atjaunošanas procesu, kura 
laikā apsūdzētais uzņemas atbildību, 
iesaistās reparācijā un sedz zaudējumus 
un kompensāciju, kā rezultātā, ja 
cietušais tam piekrīt un ja apsūdzētais 
izpilda reparācijas nosacījumus, 
krimināllietā var panākt izlīgumu 
ārpustiesas ceļā;

Or. en

Pamatojums

Šā apakšpunkta formulējums ir problemātisks; tekstā noteikts, ka cietušie un apsūdzētie 
„risina kādu viņiem kopīgu problēmu”, un netiek atzīts, ka personu, proti, cietušo ir 
viktimizējusi otra persona — apsūdzētais.

Grozījums Nr. 240
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir samierināt 
cietušo un apsūdzēto, cenšoties panākt 

e) „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir samierināt 
cietušo un apsūdzēto, cenšoties panākt 
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brīvprātīgu vienošanos starp tiem par to, kā 
atlīdzināt kaitējumu, ko radījis nodarījums;

brīvprātīgu vienošanos starp tiem par to, kā 
atlīdzināt kaitējumu, ko radījis nodarījums;
tā ir pieeja justīcijai, kas, tā vietā, lai 
piemērotu abstraktus tiesību principus vai 
sodītu likumpārkāpēju, liek uzsvaru uz 
cietušo, likumpārkāpēju, kā arī iesaistītās 
kopienas vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Claude Moraes

Direktīvas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir samierināt 
cietušo un apsūdzēto, cenšoties panākt 
brīvprātīgu vienošanos starp tiem par to, kā 
atlīdzināt kaitējumu, ko radījis nodarījums;

e) „atjaunojošās justīcijas pakalpojumi” ir 
pakalpojumi, kuru nolūks ir samierināt 
cietušo un apsūdzēto, cenšoties panākt 
brīvprātīgu vienošanos starp tiem par to, kā 
atlīdzināt kaitējumu, ko radījis nodarījums;
atjaunojošās justīcijas pakalpojumus var 
tikt sniegti cietušā un pārkāpēja tiešas 
tikšanās laikā vai netiešā saziņā, 
cietušajam netiekoties ar likumpārkāpēju;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „persona ar invaliditāti” ir persona, 
kurai ir fiziskie, garīgie, intelektuālie vai 
maņu orgānu traucējumi, kas 
mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var 
traucēt pilnīgai un efektīvai dalībai 
sabiedrībā uz vienlīdzīgiem pamatiem ar 

svītrots
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citiem.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „atbalsta pakalpojumi cietušajiem” ir 
pakalpojumi, ar kuriem nodrošina pilnīgu 
vai daļēju atbalstu, tajā skaitā cietušo 
pavadību vai pārstāvību tiesā; šie 
pakalpojumi ir neatkarīgi, un to galvenais 
mērķis ir aizsargāt cietušo tiesības un 
vajadzības; atbalsta pakalpojumos 
cietušajiem ietilpst arī īpaši pakalpojumi 
konkrētām cietušo grupām, piemēram, 
personām, kas cieš no vardarbības 
dzimuma dēļ, bērniem, teroristu 
uzbrukumos cietušajiem u.c.

Or. es

Grozījums Nr. 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „dzimumvardarbība” ir vardarbība 
pret sievieti, kas vērsta pret viņu dzimuma 
dēļ, vai vardarbība, kas nesamērīgi lielā 
skaitā skar sievietes, vai vardarbība, kas 
vērsta pret personu tās dzimuma vai 
dzimuma identitātes dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „dzimumvardarbība” ir vardarbība 
pret sievietēm, kas ir diskriminācijas 
forma saskaņā ar Konvenciju par 
jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu un ir vērsta pret sievieti viņas 
dzimuma dēļ, vai vardarbība, kas 
nesamērīgi lielā skaitā skar sievietes, vai 
vardarbība, kas vērsta pret personu tās 
dzimuma vai dzimuma identitātes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „dzimumvardarbība” ir noziedzīgs 
nodarījums, kas vērsts pret personu tās 
dzimuma vai dzimuma identitātes dēļ vai 
kas nesamērīgi lielā skaitā skar konkrēta 
dzimuma vai dzimuma identitātes 
personas un kas cietušajam rada fizisku 
vai morālu kaitējumu, morālas ciešanas 
vai mantisku kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo



AM\894864LV.doc 99/131 PE483.693v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „dzimumvardarbība” ir vardarbība, 
kas vērsta pret personu tās dzimuma, 
dzimuma identitātes vai dzimuma 
izpausmes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
2. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) „tuvinieku vardarbība” ir vardarbība, 
kuru pret cietušo veic persona, kas ir 
cietušā pašreizējais vai bijušais laulātais 
vai partneris, vai cits cietušā ģimenes 
loceklis. Šis vardarbības veids nesamērīgi 
lielā skaitā skar sievietes.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
2. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) „tuvinieku vardarbība” ir vardarbība, 
kuru pret cietušo veic persona, kas ir 
cietušā pašreizējais vai bijušais laulātais 
vai partneris, vai cits cietušā ģimenes 
loceklis. Šis vardarbības veids nesamērīgi 
lielā skaitā skar sievietes, un noziegumu 
pastiprina tas, ka sievietes nereti ir arī 
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finansiāli, sociāli vai uzturēšanās tiesību 
ziņā atkarīgas no apsūdzētajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
2. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) „tuvinieku vardarbība” ir noziedzīgs 
nodarījums, ko cietušajam izdarījusi 
persona, kas ir cietušā pašreizējais vai 
bijušais laulātais vai partneris, vai cits 
cietušā ģimenes loceklis, neatkarīgi no tā, 
vai nodarījuma izdarītājs dzīvo vai ir 
dzīvojis kopīgā mājsaimniecībā ar cietušo, 
un kura rezultātā cietušajam ir nodarīts 
fizisks vai morāls kaitējums, morālas 
ciešanas vai mantisks kaitējums.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
turpmāk norādīto informāciju bez 
nevajadzīgas kavēšanās pirmajā kontakta 
reizē ar iestādi, kas ir kompetenta saņemt 
sūdzību par noziedzīgu nodarījumu:

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
savlaicīgi saņem turpmāk norādīto 
informāciju pirmajā kontakta reizē ar 
iestādi, kas ir kompetenta saņemt sūdzību 
par noziedzīgu nodarījumu:

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
turpmāk norādīto informāciju bez 
nevajadzīgas kavēšanās pirmajā kontakta 
reizē ar iestādi, kas ir kompetenta saņemt 
sūdzību par noziedzīgu nodarījumu:

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš cietušais
saņem turpmāk norādīto informāciju bez 
nevajadzīgas kavēšanās un valodā, kuru 
viņš saprot, nepieciešamības gadījumā 
izmantojot bērniem piemērotas saziņas 
metodes, pirmajā kontakta reizē ar iestādi, 
kas ir kompetenta saņemt sūdzību par 
noziedzīgu nodarījumu:

Or. en

Grozījums Nr. 253
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
turpmāk norādīto informāciju bez 
nevajadzīgas kavēšanās pirmajā kontakta 
reizē ar iestādi, kas ir kompetenta saņemt 
sūdzību par noziedzīgu nodarījumu:

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
turpmāk norādīto informāciju, kas sniegta 
cietušā pieprasītajā formā (rakstiski, 
mutiski un/vai zīmju valodā) un bez 
nevajadzīgas kavēšanās, pirmajā kontakta 
reizē ar iestādi, kas ir kompetenta saņemt 
sūdzību par noziedzīgu nodarījumu:

Or. hu

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka informācijas sniegšanai jābūt pielāgotai cietušā vajadzībām.

Grozījums Nr. 254
Rosario Crocetta
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
turpmāk norādīto informāciju bez 
nevajadzīgas kavēšanās pirmajā kontakta 
reizē ar iestādi, kas ir kompetenta saņemt 
sūdzību par noziedzīgu nodarījumu:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Grozījums Nr. 255
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) visa nepieciešamā informācija par 
viņa tiesībām, tostarp par viņa tiesībām uz 
taisnīgu tiesu, tiesībām uz advokātu, 
tiesībām uz tulkošanu un uz tiesisko 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kāda veida atbalstu viņš var saņemt; c) kāda veida atbalstu viņš var saņemt un 
no kā;

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) c) kāda veida atbalstu viņš var saņemt; c) kāda veida atbalstu viņam ir tiesības
saņemt;

Or. it

Grozījums Nr. 258
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) procedūras pēc ziņojuma par nodarījumu 
iesniegšanas un viņa loma saistībā ar 
šādām procedūrām;

d) procedūras pēc ziņojuma par nodarījumu 
iesniegšanas un viņa loma saistībā ar 
šādām procedūrām, tostarp procedūras 
pieaugušo un nepilngadīgo
kriminālprocesā, cietušo (bērnu) loma, 
liecības nozīme, sniegšanas laiks un 
kārtība un iztaujāšanas norise 
izmeklēšanas un tiesas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kādā apjomā un atbilstoši kādiem 
noteikumiem viņš ir tiesīgs saņemt 
juridisku konsultāciju, juridisko palīdzību 
vai jebkura cita veida konsultāciju;

f) atbilstoši kādiem noteikumiem viņš ir 
tiesīgs saņemt juridisku konsultāciju, 
juridisko palīdzību vai jebkura cita veida 
neatkarīgu un kvalificētu konsultāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 260
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kādā apjomā un atbilstoši kādiem 
noteikumiem viņš ir tiesīgs saņemt 
juridisku konsultāciju, juridisko palīdzību 
vai jebkura cita veida konsultāciju;

f) kādā apjomā un atbilstoši kādiem 
noteikumiem viņš ir tiesīgs saņemt 
juridisku konsultāciju, juridisko palīdzību 
vai jebkura cita veida konsultāciju, tostarp 
lingvistisko konsultāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 261
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) kādā apjomā un ar kādiem 
nosacījumiem cietušajam ir tiesības uz 
mutiskā un rakstiskā tulkojuma, tostarp 
tulkojuma zīmju valodā, saņemšanu;

Or. hu

Pamatojums

Būtu jāparedz arī noteikumi par mutisko tulkošanu, tostarp par lielākā mērā saskaņotiem 
piekļuves nosacījumiem Eiropā personām, kuras lieto savas valsts zīmju valodu, it īpaši 
attiecībā uz Eiropas Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar invaliditāti 
integrāciju un mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam un tās 
L apsvērumu un 11. punktu.

Grozījums Nr. 262
Carmen Romero López
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja viņš ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, 
kādi īpaši pasākumi viņam ir pieejami savu 
interešu aizsardzībai;

h) ja viņš ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, 
kādi īpaši pasākumi viņam ir pieejami savu 
interešu aizsardzībai, piemēram, tiesības 
pieprasīt izdot Eiropas aizsardzības 
rīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Rosario Crocetta

Direktīvas priekšlikums
3. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja viņš ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, 
kādi īpaši pasākumi viņam ir pieejami savu 
interešu aizsardzībai;

h) ja viņš ir citas valsts iedzīvotājs, kādi 
īpaši pasākumi viņam ir pieejami savu 
interešu aizsardzībai;

Or. it

Grozījums Nr. 264
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) vai uz viņu attiecas kāda no valsts 
aizgādnības formām vai cits 
institucionālais satvars un vai viņš var 
izmantot kādu īpašu sistēmu, lai piekļūtu 
un lai ziņotu norīkotajai iestādei;

Or. en
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Grozījums Nr. 265
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) procedūras sūdzību iesniegšanai, ja 
netiek ievērotas viņa tiesības;

i) procedūras sūdzību iesniegšanai, ja 
kompetentā iestāde kriminālprocesā 
neievēro viņa tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) kā un saskaņā ar kādiem 
nosacījumiem viņš var panākt, ka tiek 
īstenoti aizsardzības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pirmajā daļā minētajai 
informācijai dalībvalstis nodrošina, ka 
cietušajam, kas guvis ievērojamu traumu, 
tiek sniegta šāda informācija:
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a) kādā apjomā cietušais ir tiesīgs saņemt 
medicīnisko aprūpi;
b) kādā apjomā cietušais ir tiesīgs saņemt 
speciālista atbalsta un cita veida atbilstīgu 
atbalstu;
c) kā un ar kādiem nosacījumiem 
cietušais var saņemt palīdzību, lai atrastu 
piemērotu alternatīvu izmitināšanas vietu 
ar piemērotiem drošības pasākumiem;
d) kā un ar kādiem nosacījumiem 
cietušais var panākt aizsardzības 
pasākumu īstenošanu un pārvietoties 
Savienībā, saņemot tādu pašu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Psiholoģiskais atbalsts var būt svarīgs cietušajiem, taču ar to ne vienmēr pietiek; piemēram, 
no vardarbības ģimenē cietušajiem var būt nepieciešams tūlītējs finansiāls atbalsts, jo viņi ir 
bijuši finansiāli atkarīgi no apsūdzētā. Var būt nepieciešams tūlītējs risinājums — nereti 
cietušajiem pat nav naudas, lai iegādātos pārtiku sev un bērniem; tāpēc ir labāk paredzēt 
„atbilstīgu” atbalstu.

Grozījums Nr. 268
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja cietušais ir bērns, ir būtiski, lai viņam 
atbilstīgā veidā tiktu sniegta visa pirmajā 
daļā minētā informācija. Šai informācijai 
jābūt viegli pieejamai un jāsniedz skaidras 
norādes par attiecīgajām procedūrām.

Or. fr

Grozījums Nr. 269
Kyriacos Triantaphyllides
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju sniedz vai nu mutiski, vai 
rakstveidā vienkāršā un saprotamā 
valodā, ņemot vērā cietušā īpašās 
vajadzības un attiecīgos apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajiem, 
kuri nesaprot attiecīgās dalībvalsts valodu 
vai nerunā šajā valodā, pirmajā daļā 
noteiktā informācija tiek sniegta viņiem 
saprotamā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
ir informēts par savām tiesībām saņemt 
turpmāk norādīto informāciju par savu lietu 
un saņem šādu informāciju, ja ir izteicis 
tādu vēlmi:

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
bez nevajadzīgas kavēšanās tiek informēts 
par savām tiesībām saņemt turpmāk 
norādīto informāciju par savu lietu:

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
ir informēts par savām tiesībām saņemt 
turpmāk norādīto informāciju par savu lietu 
un saņem šādu informāciju, ja ir izteicis 
tādu vēlmi:

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
ir savlaicīgi informēts par savām tiesībām 
saņemt turpmāk norādīto informāciju par 
savu lietu, ja vien cietušais nav skaidri 
noteicis, ka nevēlas saņemt šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 273
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
ir informēts par savām tiesībām saņemt 
turpmāk norādīto informāciju par savu lietu 
un saņem šādu informāciju, ja ir izteicis 
tādu vēlmi:

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš
cietušais viņam saprotamā valodā ir 
informēts par savām tiesībām saņemt 
turpmāk norādīto informāciju par savu lietu 
un saņem šādu informāciju, ja ir izteicis 
tādu vēlmi:

Or. en

Grozījums Nr. 274
Angelika Werthmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuru lēmumu, ietverot arī šāda 
lēmuma pamatojumu, ar ko izbeidz 
kriminālprocesu, kas tika uzsākts pēc 
cietušā iesniegtas sūdzības par noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, lēmumu neturpināt 
vai izbeigt izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu vai tiesas galīgo 
spriedumu, ietverot piespriesto sodu;

a) jebkuru lēmumu, ietverot arī šāda 
lēmuma pamatojumu, ar ko izbeidz 
kriminālprocesu, kas tika uzsākts pēc 
cietušā iesniegtas sūdzības par noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, lēmumu neturpināt 
vai izbeigt izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu vai tiesas galīgo 
spriedumu, vai tiesas lēmumu bez 
pamatojuma, ja to neparedz dalībvalsts 
tiesību akti, ietverot piespriesto sodu;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuru lēmumu, ietverot arī šāda 
lēmuma pamatojumu, ar ko izbeidz 
kriminālprocesu, kas tika uzsākts pēc 
cietušā iesniegtas sūdzības par noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, lēmumu neturpināt 
vai izbeigt izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu vai tiesas galīgo 
spriedumu, ietverot piespriesto sodu;

a) jebkuru lēmumu, ietverot arī šāda 
lēmuma pamatojumu, ar ko izbeidz 
kriminālprocesu, piemēram, lēmumu 
neturpināt vai izbeigt izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu vai tiesas galīgo 
spriedumu, ietverot piespriesto sodu;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju, kas cietušajam ļauj uzzināt b) informāciju, kas cietušajam ļauj uzzināt 
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par kriminālprocesa gaitu, kas uzsākts 
cietušā iesniegtās sūdzības par noziedzīgu 
nodarījumu rezultātā, izņemot atsevišķus 
gadījumus, kad tas var negatīvi ietekmēt 
lietas pienācīgu izskatīšanu;

par kriminālprocesa gaitu, izņemot 
atsevišķus gadījumus, kad tas var negatīvi 
ietekmēt lietas pienācīgu izskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informāciju par veselības aprūpes, 
psiholoģisko, sociālo un citu 
nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, 
kā arī par iespējām piekļūt šādiem 
pakalpojumiem pirms tiesas procesa, tā 
laikā vai pēc tiesas procesa un tiesas 
procesa atlikšanas vai pārtraukšanas 
gadījumā, kā arī nepieciešamības 
gadījumā juridiskajām vai cita veida 
konsultācijām vai pārstāvībai, 
kompensācijām un ārkārtas finansiālajam 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) informāciju par procedūrām 
pieaugušo un nepilngadīgo 
kriminālprocesā, tostarp par cietušo 
bērnu lomu, liecības nozīmi, sniegšanas 
laiku un kārtību un par iztaujāšanas 
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norisi izmeklēšanas un tiesas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) informāciju par esošajiem cietušo 
atbalsta mehānismiem, iesniedzot sūdzību 
un piedaloties izmeklēšanā un tiesas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, 
kas apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo. 
Cietušais saņem šādu informāciju, ja ir 
izteicis šādu vēlmi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu bez 
nevajadzīgas kavēšanās par personas, kas 
aizturēta, atrodas pirmstiesas 
apcietinājumā, apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo, 
atbrīvošanu vai izbēgšanu no 
apcietinājuma. Cietušo informē arī par 
visiem pasākumiem, kas veikti viņa 
aizsardzībai, piemēram, par aizsardzības 
rīkojumu vai rīkojumu par aizliegumu 
sazināties izdošanu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka cietušajam tiek sniegts 
efektīvs atbalsts un palīdzība, saņemot 
šādu informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 281
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, 
kas apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo. 
Cietušais saņem šādu informāciju, ja ir 
izteicis šādu vēlmi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu bez 
nevajadzīgas kavēšanās par personas, kas 
aizturēta, atrodas pirmstiesas 
apcietinājumā, apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo, 
atbrīvošanu vai izbēgšanu no 
apcietinājuma, tostarp pirmstiesas 
apcietinājuma. Cietušo bez nevajadzīgas 
kavēšanās arī informē par aizsardzības 
rīkojumiem, ko izdevušas kriminālās 
justīcijas iestādes cietušā aizsardzībai, 
piemēram, par rīkojumiem par aizliegumu 
sazināties. Dalībvalstis nodrošina, ka 
cietušajam tiek sniegts efektīvs atbalsts un 
palīdzība, saņemot šādu informāciju.
Cietušais saņem šādu informāciju, ja vien 
kompetentajai iestādei nav zināms, ka 
paziņošana par atbrīvošanu var kaitēt 
likumpārkāpējam.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās 
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, kas 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās 
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, kas 
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apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo. Cietušais saņem šādu 
informāciju, ja ir izteicis šādu vēlmi.

apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo, ja vien cietušais nav 
skaidri noteicis, ka nevēlas saņemt šādu 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās 
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, kas 
apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo. Cietušais saņem šādu 
informāciju, ja ir izteicis šādu vēlmi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram
cietušajam piedāvā iespēju saņemt 
paziņojumu par tās personas atbrīvošanu 
no jebkāda veida apcietinājuma, kas 
apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo. Visi cietušie saņem 
šādu informāciju, ja ir izteikuši šādu vēlmi.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās 
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, kas 
apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo. Cietušais saņem šādu 
informāciju, ja ir izteicis šādu vēlmi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās 
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, kas 
apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo. Cietušais saņem šādu 
informāciju, ja ir izteicis šādu vēlmi, un 
jebkurā laikā var mainīt savu lēmumu.

Or. it
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Grozījums Nr. 285
Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, 
kas apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo. 
Cietušais saņem šādu informāciju, ja ir 
izteicis šādu vēlmi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu bez 
nevajadzīgas kavēšanās par personas, kas 
aizturēta, atrodas pirmstiesas 
apcietinājumā, apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo, 
atbrīvošanu vai izbēgšanu no 
apcietinājuma. Dalībvalstis nodrošina, ka 
cietušajam tiek sniegts efektīvs atbalsts un 
palīdzība, saņemot šādu informāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās
personas atbrīvošanu no apcietinājuma, 
kas apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo. 
Cietušais saņem šādu informāciju, ja ir 
izteicis šādu vēlmi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu bez 
nevajadzīgas kavēšanās par personas, kas 
aizturēta, atrodas pirmstiesas 
apcietinājumā, apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem, kas saistīti ar cietušo, 
atbrīvošanu vai izbēgšanu no 
apcietinājuma. Dalībvalstis nodrošina, ka 
cietušajam tiek sniegts efektīvs atbalsts un 
palīdzība, saņemot šādu informāciju, 
tostarp, ja iespējams, tiesības uz apelāciju.
Cietušais saņem šādu informāciju, ja vien 
kompetentajai iestādei nav zināms, ka 
paziņošana par atbrīvošanu var kaitēt 
likumpārkāpējam.
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Or. en

Grozījums Nr. 287
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
ir paziņojis, ka nevēlas saņemt 
informāciju, kas norādīta 1. un 2. punktā, 
nesaņem šādu informāciju.

3. Dalībvalstis nodrošina cietušā tiesības 
jebkurā brīdī mainīt lēmumu par to, vai 
cietušais vēlas vai nevēlas saņemt 
informāciju, kas norādīta 1. un 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais un cietušā ģimenes locekļi 
saprot informāciju un ir pilnībā saprasts 
saskarsmē ar kompetento iestāžu ierēdņiem 
jau saziņas sākumā, kriminālprocesā vai 
jebkuras citas ar noziegumu saistītas 
procedūras gaitā vai pēc tam, tostarp arī 
tad, ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 289
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju. Šajā 
sakarā īpaši jāņem vērā sapratnes vai 
saziņas problēmas, kuru iemesls var būt 
invaliditāte un kuru novēršanai izmanto 
pieejamos atbalsta līdzekļus un formātus.

Or. es

Grozījums Nr. 290
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar kompetento iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka visi cietušie saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka visi cietušie, ņemot vērā viņu 
individuālās un īpašās vajadzības, saprot 
informāciju un ir saprasts saskarsmē ar 
valsts iestāžu ierēdņiem kriminālprocesā, 
tostarp arī tad, ja šādas iestādes sniedz 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Nathalie Griesbeck

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmās daļas noteikumus, 
īpašu uzmanību pievērš cietušajiem 
bērniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 294
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
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kas nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja cietušais to 
vēlas, nodrošina bezmaksas tulkošanu 
iztaujāšanas vai nopratināšanas laikā 
kriminālprocesa gaitā izmeklēšanas un 
tiesu iestādēs, tostarp policijas 
nopratināšanas laikā, kā arī tulkošanu viņu
dalībai tiesas sēdēs un visās 
nepieciešamajās starpposma sēdēs.

kas nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, nodrošina 
bezmaksas tulkošanu iztaujāšanas vai 
nopratināšanas laikā kriminālprocesa gaitā 
izmeklēšanas un tiesu iestādēs, tostarp 
policijas nopratināšanas laikā, kā arī 
tulkošanu viņa dalībai tiesas sēdēs un visās 
nepieciešamajās starpposma sēdēs un 
jebkurai saziņai ar viņa juridisko pārstāvi.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kas nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja cietušais to 
vēlas, nodrošina bezmaksas tulkošanu 
iztaujāšanas vai nopratināšanas laikā 
kriminālprocesa gaitā izmeklēšanas un 
tiesu iestādēs, tostarp policijas 
nopratināšanas laikā, kā arī tulkošanu viņu
dalībai tiesas sēdēs un visās 
nepieciešamajās starpposma sēdēs.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kas nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja cietušais to 
vēlas, nodrošina bezmaksas tulkošanu 
iztaujāšanas vai nopratināšanas laikā 
kriminālprocesa gaitā izmeklēšanas un 
tiesu iestādēs, tostarp policijas 
nopratināšanas laikā, kā arī tulkošanu viņa
dalībai tiesas sēdēs un visās 
nepieciešamajās starpposma sēdēs. Veicot 
tulkošanu, ņem vērā cietušā īpašās 
vajadzības, kā arī to, cik lielā mērā 
cietušajam ir vajadzīgs papildu atbalsts, 
lai pilnībā saprastu jebkuras sarunas 
nozīmi un sekas. Tiek īstenoti pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka šādi paskaidrojumi 
tiek sniegti iejūtīgi un klausītājam 
saprotamā veidā, pienācīgi ņemot vērā 
cietušā vecumu un brieduma līmeni. 

Or. en

Grozījums Nr. 296
Auke Zijlstra
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kas nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja cietušais to 
vēlas, nodrošina bezmaksas tulkošanu 
iztaujāšanas vai nopratināšanas laikā 
kriminālprocesa gaitā izmeklēšanas un 
tiesu iestādēs, tostarp policijas 
nopratināšanas laikā, kā arī tulkošanu viņu
dalībai tiesas sēdēs un visās 
nepieciešamajās starpposma sēdēs.

1. Dalībvalstis var nodrošināt, ka 
cietušajam, kas nesaprot vai nerunā valodā, 
kurā notiek attiecīgais kriminālprocess, ja 
cietušais to vēlas, nodrošina tulkošanu 
iztaujāšanas vai nopratināšanas laikā 
kriminālprocesa gaitā izmeklēšanas un 
tiesu iestādēs, tostarp policijas 
nopratināšanas laikā, kā arī tulkošanu viņa
dalībai tiesas sēdēs un visās 
nepieciešamajās starpposma sēdēs.

Or. nl

Grozījums Nr. 297
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kurš vēlas ziņot par noziegumu, taču 
nesaprot valodu vai nerunā valodā, kuru 
izmanto kompetentajā iestādē, ir iespēja 
ziņot par noziegumu. Lai to panāktu, 
dalībvalstis vismaz nodrošina, ka 
cietušajam tiek sniegts atbalsts, ziņojot 
par noziegumu valodā, kuru cietušais 
saprot.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kurš vēlas ziņot par noziedzīgu 
nodarījumu, taču nesaprot valodu vai 
nerunā valodā, kuru izmanto 
kompetentajā iestādē, ir iespēja ziņot par 
noziedzīgu nodarījumu. Dalībvalstis 
vismaz nodrošina, ka cietušajam tiek 
sniegta palīdzība, iesniedzot sūdzību par 
noziedzīgu nodarījumu valodā, kuru 
cietušais saprot. Dalībvalstis nodrošina, 
ka cietušais tiek informēts par savām 
tiesībām uz palīdzību vienkāršā un 
saprotamā veidā valodā, kuru cietušais 
saprot.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kurš ziņo par noziegumu, vienkāršā un 
saprotamā valodā tiek paziņots par cietušā 
tiesībām saņemt informāciju par tiesībām 
aktīvi piedalīties kriminālprocesā.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam, 
kurš iesniedz sūdzību par noziedzīgu 
nodarījumu, vienkāršā un saprotamā 
veidā valodā, kuru cietušais saprot, tiek 
paziņots par tiesībām saņemt informāciju 
par cietušā tiesībām aktīvi piedalīties 
kriminālprocesā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai cietušais varētu izmantot savas 
tiesības kriminālprocesa laikā, dalībvalstis 
nodrošina, ka visos citos gadījumos un pēc 
cietušā pieprasījuma tulkošana ir pieejama 
bez maksas atbilstoši cietušā vajadzībām 
un lomai šajā procesā.

2. Lai cietušais varētu efektīvi izmantot 
savas tiesības kriminālprocesa laikā, 
dalībvalstis nodrošina, ka visos citos 
gadījumos un pēc cietušā pieprasījuma 
tulkošana ir pieejama bez maksas atbilstoši 
cietušā vajadzībām un lomai šajā procesā.
Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
vienkāršā un saprotamā veidā valodā, 
kuru cietušais saprot, tiek informēts par 
savām tiesībām uz tulkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai cietušais varētu izmantot savas 
tiesības kriminālprocesa laikā, dalībvalstis 

2. Lai cietušais varētu izmantot savas 
tiesības kriminālprocesa laikā, dalībvalstis 
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nodrošina, ka visos citos gadījumos un pēc 
cietušā pieprasījuma tulkošana ir pieejama 
bez maksas atbilstoši cietušā vajadzībām 
un lomai šajā procesā.

nodrošina, ka visos citos gadījumos un pēc 
cietušā pieprasījuma tulkošana ir pieejama 
bez maksas atbilstoši cietušā 
individuālajām un īpašajām vajadzībām 
un lomai šajā procesā, lai nodrošinātu, ka 
cietušais pilnībā saprot visu sniegto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai cietušais varētu izmantot savas 
tiesības kriminālprocesa laikā, dalībvalstis 
nodrošina, ka visos citos gadījumos un pēc 
cietušā pieprasījuma tulkošana ir pieejama 
bez maksas atbilstoši cietušā vajadzībām 
un lomai šajā procesā.

2. Lai cietušais varētu izmantot savas 
tiesības kriminālprocesa laikā, dalībvalstis 
var nodrošināt, ka visos citos gadījumos 
un pēc cietušā pieprasījuma tulkošana ir 
pieejama atbilstoši cietušā vajadzībām un 
lomai šajā procesā.

Or. nl

Grozījums Nr. 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vajadzības gadījumā var izmantot 
sakaru tehnoloģijas, piemēram, 
videokonferences, tālruni vai internetu, ja 
vien cietušā pienācīgai tiesību 
izmantošanai vai tiesvedības izpratnei nav 
nepieciešama tulka klātbūtne.

3. Vajadzības gadījumā var izmantot 
sakaru tehnoloģijas, piemēram, 
videokonferences, tālruni vai internetu, ja 
vien cietušā pienācīgai tiesību 
izmantošanai vai tiesvedības izpratnei nav 
nepieciešama tulka klātbūtne. Ja cietušais 
ir bērns, tiek nodrošināts, ka jebkura telpa 
vai uzgaidāmā telpa, kas ierādīta 
cietušajam dalībai videokonferencē vai 
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iztaujāšanai, vai nopratināšanai, ir 
bērniem draudzīga un nav draudīga.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
bezmaksas tulkojumu tādā apjomā, kādā tā 
ir pieejama cietušajam:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 306
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
bezmaksas tulkojumu tādā apjomā, kādā tā 
ir pieejama cietušajam:

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
bezmaksas tulkojumu valodā, kuru 
cietušais saprot, tādā apjomā, kādā tā ir 
pieejama cietušajam:

Or. en

Grozījums Nr. 307
Auke Zijlstra
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
bezmaksas tulkojumu tādā apjomā, kādā tā 
ir pieejama cietušajam:

4. Dalībvalstis var nodrošināt, ka cietušais, 
kas nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
tulkojumu tādā apjomā, kādā tā ir pieejama 
cietušajam:

Or. nl

Grozījums Nr. 308
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sūdzība par noziedzīgo nodarījumu 
kompetentai iestādei;

a) sūdzības par noziedzīgo nodarījumu 
kompetentai iestādei būtiskākās daļas;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informācija, kas ir svarīga cietušā tiesību 
izmantošanai kriminālprocesa laikā,
atbilstoši cietušā vajadzībām un lomai 
šajā procesā.

c) informācija, kas ir svarīga cietušā tiesību 
izmantošanai kriminālprocesa laikā. 
Cietušais vai cietušā juridiskais pārstāvis 
var iesniegt pamatotu pieprasījumu sniegt 
jebkādu citu informāciju, ko uzskata par 
būtisku.

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Judith Sargentini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informācija, kas ir svarīga cietušā tiesību 
izmantošanai kriminālprocesa laikā, 
atbilstoši cietušā vajadzībām un lomai šajā 
procesā.

c) informācija, kas ir svarīga cietušā tiesību 
efektīvai izmantošanai kriminālprocesa 
laikā, atbilstoši cietušā vajadzībām un 
lomai šajā procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) mutiskā un rakstiskā tulkošana 
nepamatoti nepagarina kriminālprocesu.

Or. de

Pamatojums

Kriminālprocess ir vērsts uz atbildētāju, kura vaina jāpierāda un kurš līdz tam tiek uzskatīts 
par nevainīgu. Tulkošana var pārmērīgi pagarināt procesu, it īpaši ja iespējamais 
nodarījuma izdarītājs atrodas pirmstiesas apcietinājumā, tāpēc šādi pakalpojumi būtu 
jāierobežo un jāsniedz tikai lietās, kurās tie patiešām vajadzīgi.

Grozījums Nr. 312
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidota 
procedūra vai mehānisms, lai noteiktu, vai 
cietušais saprot un runā valodā, kurā notiek 
kriminālprocess, un vai tam nepieciešams 
tulkojums un tulka palīdzība.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidota 
procedūra vai mehānisms, lai noteiktu, vai 
cietušais saprot un runā valodā, kurā notiek 
kriminālprocess, un vai tam nepieciešams 
tulkojums un tulka palīdzība. Dalībvalstīs, 
kurās ir vairākas oficiālās valodas, šīs 
tiesības ir jānodrošina tajā oficiālajā 
valodā, kuru izvēlas cietušais, pat ja tā 
nav izplatītākā konkrētās dalībvalsts 
valoda.

Or. es

Grozījums Nr. 313
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidota 
procedūra vai mehānisms, lai noteiktu, vai 
cietušais saprot un runā valodā, kurā notiek 
kriminālprocess, un vai tam nepieciešams 
tulkojums un tulka palīdzība.

5. Dalībvalstis var nodrošināt, ka ir 
izveidota procedūra vai mehānisms, lai 
noteiktu, vai cietušais saprot un runā 
valodā, kurā notiek kriminālprocess, un vai 
tam nepieciešams tulkojums un tulka 
palīdzība.

Or. nl

Grozījums Nr. 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem ir pieejami 
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vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

bezmaksas, konfidenciāli cietušo atbalsta 
pakalpojumi, kas ir neatkarīgi un ir 
cietušā interesēs, sākot no brīža, kad 
cietušajam nodarīts kaitējums, 
kriminālprocesa laikā un pēc tā 
izbeigšanas un neatkarīgi no nozieguma 
izdarīšanas vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem ir pieejami 
bezmaksas, konfidenciāli un atbilstīgi
cietušo atbalsta pakalpojumi, kas ir 
neatkarīgi un ir cietušā interesēs, sākot no 
brīža, kad cietušajam nodarīts kaitējums, 
kriminālprocesa laikā un pēc tā 
izbeigšanas un neatkarīgi no nozieguma 
izdarīšanas vietas. Lai nodrošinātu 
augstākās kvalitātes atbalstu, cietušajam 
ar īpašām vajadzībām ir pieeja cietušo 
atbalsta pakalpojumiem, kas īpaši 
pielāgoti pret cietušo izdarītajam 
noziegumu veidam.

Or. en

Pamatojums

Neatkarības kritērijs jāpiemēro neatkarīgi no palīdzības un atbalsta pakalpojumu sabiedriskā 
vai privātā rakstura.

Grozījums Nr. 316
Angelika Werthmann
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi 
pirms kriminālprocesa, kriminālprocesa 
laikā un atbilstīgā laikposmā pēc tā 
izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu 
tiesiskā statusa ir pieejami bezmaksas, 
viegli pieejami un konfidenciāli cietušo 
atbalsta pakalpojumi, sākot no brīža, kad 
cietušajam nodarīts kaitējums, 
kriminālprocesa laikā un pēc tā 
izbeigšanas un neatkarīgi no nozieguma 
izdarīšanas vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Claude Moraes

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
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viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi 
gan savā, gan arī citās dalībvalstīs, ja 
rodas šāda nepieciešamība.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem tiks nodrošināta pieeja cietušo atbalsta 
pakalpojumiem pārrobežu situācijās, ja noziegums izdarīts dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, 
kurā viņi dzīvo.

Grozījums Nr. 319
Auke Zijlstra

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas,
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

1. Dalībvalstis var nodrošināt, ka 
cietušajam un viņa ģimenes locekļiem 
atbilstoši viņu vajadzībām ir pieejami 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

Or. nl

Grozījums Nr. 320
Iratxe García Pérez

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tādos konkrētos noziegumu veidos kā 
no vardarbības dzimuma dēļ vai no 
mazgadīgo ļaunprātīgas izmantošanas 
cietušajiem jānodrošina piekļuve īpašiem 
atbalsta pasākumiem, lai viņiem sniegtu 
vispiemērotāko atbalstu.



AM\894864LV.doc 131/131 PE483.693v02-00

LV

Or. es

Grozījums Nr. 321
Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
cietušajiem tiek sniegta palīdzība un 
atbalsts, tiklīdz kompetento iestāžu rīcībā 
ir pietiekami pamatota informācija, lai 
secinātu, ka pret cietušajiem, iespējams, ir 
tikuši vērsti noziegumi, uz kuriem attiecas 
šī direktīva.

Or. it


