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Amendement 103
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid te handhaven en te 
ontwikkelen, met als hoeksteen de 
wederzijdse erkenning van beslissingen 
van rechterlijke instanties in burgerlijke en 
strafzaken.

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid te handhaven en te 
ontwikkelen die stoelt op de eerbiediging 
van de mensenrechten, democratische 
instellingen en de rechtsstaat, met als 
hoeksteen de wederzijdse erkenning van 
beslissingen van rechterlijke instanties in 
burgerlijke en strafzaken.

Or. en

Amendement 104
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie wil zich inzetten voor de 
bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor de invoering van 
minimumnormen en heeft daartoe op 
15 maart 2001 Kaderbesluit 2001/220/JBZ 
van de Raad inzake de status van het 
slachtoffer in de strafprocedure vastgesteld. 
In het programma van Stockholm, dat de 
Europese Raad aannam op zijn 
bijeenkomst van 10 en 11 december 2009, 
werd de Commissie en de lidstaten 
verzocht na te gaan hoe de wetgeving en de 
praktische hulpmaatregelen ter 
bescherming van slachtoffers kunnen 
worden verbeterd.

(2) De Unie wil zich inzetten voor de 
bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor de invoering van 
minimumnormen en heeft daartoe op 
15 maart 2001 Kaderbesluit 2001/220/JBZ 
van de Raad inzake de status van het 
slachtoffer in de strafprocedure vastgesteld. 
In het programma van Stockholm, dat de 
Europese Raad aannam op zijn 
bijeenkomst van 10 en 11 december 2009, 
werd de Commissie en de lidstaten 
verzocht na te gaan hoe de wetgeving en de 
praktische hulpmaatregelen ter 
bescherming van slachtoffers kunnen 
worden verbeterd, waarbij aandacht, 
ondersteuning en erkenning voor alle 
slachtoffers en in het bijzonder 
slachtoffers van terrorisme als een 
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Europese prioriteit worden beschouwd.

Or. es

Amendement 105
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie wil zich inzetten voor de 
bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor de invoering van 
minimumnormen en heeft daartoe op 
15 maart 2001 Kaderbesluit 2001/220/JBZ 
van de Raad inzake de status van het 
slachtoffer in de strafprocedure vastgesteld. 
In het programma van Stockholm, dat de 
Europese Raad aannam op zijn 
bijeenkomst van 10 en 11 december 2009, 
werd de Commissie en de lidstaten 
verzocht na te gaan hoe de wetgeving en de 
praktische hulpmaatregelen ter 
bescherming van slachtoffers kunnen 
worden verbeterd.

(2) De Unie wil zich inzetten voor de 
bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor de invoering van 
minimumnormen en heeft daartoe op 
15 maart 2001 Kaderbesluit 2001/220/JBZ 
van de Raad inzake de status van het 
slachtoffer in de strafprocedure vastgesteld. 
In het programma van Stockholm, dat de 
Europese Raad aannam op zijn 
bijeenkomst van 10 en 11 december 2009, 
werd de Commissie en de lidstaten 
verzocht na te gaan hoe de wetgeving en de 
praktische hulpmaatregelen ter 
bescherming van slachtoffers kunnen 
worden verbeterd en hoe de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
kan worden versterkt door middel van 
maatregelen die afgestemd zijn op de 
belangen en behoeften van de burgers.

Or. en

Amendement 106
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Deze richtlijn is één van de 
wetgevende maatregelen ter uitbreiding 
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van de rechten van slachtoffers in de 
Unie. Bij de uitvoering ervan moeten de 
lidstaten rekening houden met 
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie1.  
______________
1 PB L 335 van 17.12.2011, blz .1.

Or. it

Amendement 107
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In zijn conclusies van 8 maart 
2010 over de uitbanning van geweld tegen 
vrouwen in de Europese Unie heeft de 
Raad de lidstaten opgeroepen passende 
middelen in te zetten voor de preventie en 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
de slachtoffers adequate bijstand en 
bescherming te verlenen.

Or. en

Amendement 108
Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In zijn resolutie van 5 april 2011 
over de prioriteiten en het ontwerp van 
een nieuw beleidskader van de EU voor de 
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bestrijding van geweld tegen vrouwen1

stelt het Europees Parlement een strategie 
voor ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen, huiselijk geweld en vrouwelijke 
genitale verminking als basis voor 
toekomstige strafrechtelijke 
wetgevingsinstrumenten tegen geweld op 
grond van geslacht, waaronder een kader 
voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen (beleid, preventie, bescherming, 
vervolging, voorzieningen en 
partnerschap), met als vervolg een 
actieplan van de EU.
_____________
1 Aangenomen teksten, P7_TA-
PROV(2011)0127.

Or. en

Amendement 109
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met bevoegde instanties, diensten voor 
slachtofferhulp, diensten voor herstelrecht 
of relevante organisaties die met hen in 
contact staan, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie, 
hun rechten en onmiddellijke behoeften, 
leeftijd, geslacht, handicap en maturiteit, 
en hun lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
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herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en daadwerkelijk 
toegang krijgen tot de rechter.

Or. es

Amendement 110
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

(5) Een misdrijf is een schending van de 
individuele rechten van het slachtoffer. 
Slachtoffers moeten als zodanig worden 
erkend en op een geïndividualiseerde,
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

Or. es

Amendement 111
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten 
met alle vereiste respect voor hun 
mensenrechten worden behandeld, als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, zonder enigerlei 
discriminatie op welke grond ook, zoals 
kunne, ras, huidskleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of levensovertuiging, politieke 
of andere opvattingen, nationaliteit, 
lidmaatschap van een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, 
handicap, leeftijd, geslacht, 
genderidentiteit en –expressie, seksuele 
gerichtheid, immigratie- en verblijfsstatus 
en gezondheidstoestand (met inbegrip van 
hiv en aids), en hun lichamelijke, 
geestelijke en morele integriteit volledig 
wordt geëerbiedigd. Zij moeten worden 
beschermd tegen secundaire en herhaalde 
victimisatie en intimidatie, passende hulp 
krijgen om hun herstel te bevorderen en 
voldoende toegang krijgen tot de rechter.

Or. en

Amendement 112
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

(5) Een misdrijf is zowel een schending van 
de individuele rechten van het slachtoffer 
als een vergrijp tegen de samenleving als 
geheel.  Slachtoffers moeten als zodanig 
worden erkend en op een respectvolle, 
tactvolle en professionele manier worden 
behandeld in alle contacten met bevoegde 
instanties, diensten voor slachtofferhulp of 
diensten voor herstelrecht, waarbij 
rekening wordt gehouden met hun 
persoonlijke situatie en onmiddellijke
behoeften, leeftijd, geslacht, handicap en 
maturiteit, en hun lichamelijke, geestelijke 
en morele integriteit volledig wordt 
geëerbiedigd. Zij moeten worden 
beschermd tegen secundaire en herhaalde 
victimisatie en intimidatie, passende hulp 
krijgen om hun herstel te bevorderen en 
daadwerkelijk en tijdig toegang krijgen tot 
de rechter.

Or. it

Amendement 113
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 

(5) Een misdrijf is enerzijds een schending 
van de individuele rechten van het 
slachtoffer en anderzijds een vergrijp 
tegen de samenleving. Slachtoffers moeten 
als zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
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handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

Or. nl

Amendement 114
Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, leeftijd, geslacht, 
handicap en maturiteit, en hun 
lichamelijke, geestelijke en morele 
integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

(5) Een misdrijf is enerzijds een vergrijp 
tegen de samenleving en vormt anderzijds 
een schending van de individuele rechten 
van het slachtoffer. Slachtoffers moeten 
met alle vereiste respect voor hun 
mensenrechten worden behandeld, als 
zodanig worden erkend en op een 
respectvolle, tactvolle en professionele 
manier worden behandeld in alle contacten 
met overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun persoonlijke situatie en 
onmiddellijke behoeften, zonder enigerlei 
discriminatie op welke grond ook, zoals 
leeftijd, geslacht, kunne, huidskleur, 
etnische of sociale afkomst, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of 
levensovertuiging, politieke of andere 
opvattingen, juridische status, 
nationaliteit, lidmaatschap van een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, genderidentiteit en –expressie, 
seksuele gerichtheid, migratie- en 
verblijfsstatus, gezondheidstoestand (met 
inbegrip van hiv en aids) en maturiteit, en 
hun lichamelijke, geestelijke en morele 
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integriteit volledig wordt geëerbiedigd. Zij 
moeten worden beschermd tegen 
secundaire en herhaalde victimisatie en 
intimidatie, passende hulp krijgen om hun 
herstel te bevorderen en voldoende toegang 
krijgen tot de rechter.

Or. en

Amendement 115
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bovendien vormt een misdrijf een 
vergrijp tegen de samenleving als geheel 
en tegen het beginsel van vreedzame co-
existentie waarop een samenleving berust. 
Dit wordt duidelijk wanneer bepaalde 
groeperingen de basisregels van co-
existentie met ondemocratische middelen 
proberen te wijzigen of geweld gebruiken 
om officieuze gezagsystemen op te richten 
die naast de legitieme gezagsinstanties 
bestaan. Dat doen onder meer 
terroristische en maffiose organisaties. In 
deze gevallen doen er zich specifieke 
problemen voor zoals georganiseerde 
intimidatie, wat dan weer bijzondere eisen 
stelt voor de bescherming, ondersteuning 
en erkenning van slachtoffers.

Or. es

Amendement 116
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Op 25 oktober 2011 nam het 
Europees Parlement een resolutie aan 
over mobiliteit en inclusie van mensen 
met een handicap en de Europese 
strategie voor mensen met een handicap 
2010-2020, waarin staat dat vele mensen 
met een handicap geconfronteerd worden 
met discriminatie doordat zij niet als 
gelijk worden erkend ten aanzien van de 
wet en justitie en waarin het Parlement de 
lidstaten ertoe oproept deze 
tekortkomingen op te heffen en te zorgen 
voor effectieve toegang tot de rechtspraak 
voor mensen met een handicap, met name 
voor wat betreft de mogelijkheid tot 
communicatie (middels de vrije keuze van 
het communicatiemiddel, zoals braille of 
gebarentaal);

Or. hu

Motivering

Verduidelijking om de rechten van slachtoffers te garanderen en veilig te stellen; het 
Europees Parlement heeft al een standpunt aangenomen met het oog op de veiligstelling van 
de rechten van mensen met een handicap voor wat hun toegang tot justitie betreft.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht op 
waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, privéleven en 

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht 
op waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, het recht niet 
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familie- en gezinsleven, het recht op 
eigendom, en de rechten van het kind, van 
ouderen en van personen met een handicap, 
en het recht op een eerlijk proces 
bevorderen.

gediscrimineerd te worden, het recht op 
eerbiediging van het privéleven en familie-
en gezinsleven, het beginsel van 
gendergelijkheid, het recht op eigendom, 
de rechten van het kind, van ouderen en 
van personen met een handicap, en het 
recht op een eerlijk proces bevorderen.

Or. en

Amendement 118
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht op 
waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, privéleven en 
familie- en gezinsleven, het recht op 
eigendom, en de rechten van het kind, van 
ouderen en van personen met een handicap, 
en het recht op een eerlijk proces 
bevorderen.

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht op 
waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, privéleven en 
familie- en gezinsleven, het recht op 
eigendom, en de rechten van het kind, van 
ouderen en van personen met een handicap, 
en het recht op een eerlijk proces 
bevorderen. Deze richtlijn laat het VN-
Verdrag van 1951 betreffende de status 
van vluchtelingen onverlet voor wat 
betreft het beginsel van non-refoulement 
en het grondrecht van slachtoffers om in 
voorkomend geval asiel aan te vragen en 
te krijgen. 

Or. en

Amendement 119
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht op 
waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, privéleven en 
familie- en gezinsleven, het recht op
eigendom, en de rechten van het kind, van 
ouderen en van personen met een handicap, 
en het recht op een eerlijk proces 
bevorderen.

(7) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht genomen. Deze 
richtlijn wil met name het recht op 
waardigheid, leven, lichamelijke en 
geestelijke integriteit, vrijheid en 
veiligheid, het recht op eerbied voor
privéleven en familie- en gezinsleven, het 
recht op niet-discriminatie, het recht op
eigendom, de rechten van het kind, van 
ouderen en van personen met een handicap, 
en het recht op een eerlijk proces 
bevorderen.

Or. it

Amendement 120
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn stelt 
minimumvoorschriften vast. De lidstaten 
mogen de in deze richtlijn vastgestelde 
rechten uitbreiden teneinde een hoger 
beschermingsniveau te bieden.

(8) Deze richtlijn stelt 
minimumvoorschriften vast. De lidstaten 
mogen de in deze richtlijn vastgestelde 
rechten uitbreiden teneinde een hoger 
beschermingsniveau te bieden. De in deze 
richtlijn vermelde rechten van het 
slachtoffer laten de rechten van de dader 
onverlet. Deze richtlijn dient ook te gelden 
voor de situatie waarin een persoon is 
veroordeeld voor het plegen van een 
misdrijf. De richtlijn moet van toepassing 
zijn op in de Unie gepleegde misdrijven en 
op strafprocedures die in de Unie 
plaatsvinden.

Or. en
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Amendement 121
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Deze richtlijn gaat uit van het 
principe dat de betrokkenheid van 
overheidsdiensten op alle administratieve 
niveaus – communautair, nationaal, 
regionaal en plaatselijk – noodzakelijk is 
opdat slachtoffers van een misdrijf de 
aandacht krijgen die zij nodig hebben. De 
tekst pleit bijgevolg voor samenwerking 
tussen alle instellingen en het betrekken 
van alle overheidsniveaus bij de 
uitwerking en uitvoering van 
ondersteuningsprogramma's en bij de 
beoordeling van de financiële gevolgen 
hiervan, en beveelt aan om hierbij gebruik 
te maken van de ervaringen die 
overheidsdiensten in het verleden hebben 
opgedaan. Deze aanbevelingen dienen 
drie doelen: de bekendheid van dergelijke 
programma's en de toegankelijkheid 
ervan voor de burger vergroten, de 
bureaucratische rompslomp verminderen 
waarmee slachtoffers die toegang tot de 
programma's willen krijgen, in 
verscheidene stadia geconfronteerd 
worden, en ervoor zorgen dat de 
steunverlening kan worden gehandhaafd. 
Hiertoe moet het concept van een enig 
toegangspunt of één loket verbeterd 
worden en moet er worden nagedacht 
over een gemeenschappelijke Europese 
benaming en identiteit voor dit soort 
dienst. Het beheer van deze enige 
toegangspunten moet gebeuren op het 
administratieve niveau dat het dichtst bij 
de bevolking staat of dat het best aansluit 
bij de nationale wetgeving van de 
betrokken lidstaat. Voorts is een intensief 
gebruik van ICT aangewezen om de 
opname van deze programma's in 
elektronische beheersystemen aan te 
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moedigen.

Or. es

Amendement 122
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Deze richtlijn moet worden 
uitgelegd en toegepast op een wijze die 
verenigbaar is met de rechten van 
anderen, met inbegrip van personen die 
worden verdacht of beschuldigd van het 
plegen van een misdrijf. Het hoge niveau 
van bescherming van slachtoffers van 
misdrijven mag de rechten van de 
verdediging, zoals verankerd in artikel 48 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, niet aantasten. De 
in deze richtlijn vermelde maatregelen ter 
bescherming van slachtoffers moeten 
strikt worden uitgelegd en in 
overeenstemming met het beginsel van het 
recht op een eerlijk proces, zoals bepaald 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en geïnterpreteerd in de 
jurisprudentie van het Europese Hof voor 
de rechten van de mens.

Or. en

Amendement 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer (9) Een persoon moet als slachtoffer 
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worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven. Maatregelen met betrekking tot dit 
soort hulp en bijstand moeten, zo nodig, 
man- of vrouwspecifiek zijn, en 
slachtoffers met een handicap moeten 
ervan kunnen profiteren.

Or. en

Amendement 124
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
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de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
is van cruciaal belang voor het herstel van 
het slachtoffer en voor zijn beslissing om 
het misdrijf al dan niet aan te geven.
Maatregelen betreffende dergelijke hulp 
en bijstand moeten seksespecifiek zijn en 
rekening houden met de leeftijd van het 
slachtoffer. 

Or. it

Amendement 125
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader of 
pleger geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd 
of veroordeeld is en ongeacht of er tussen 
de dader of pleger en het slachtoffer 
familiebanden bestaan. De familieleden 
van een slachtoffer lijden ook schade door 
het misdrijf, in het bijzonder de 
familieleden van een overleden slachtoffer, 
die een rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven. Wanneer het slachtoffer een kind 
is, moet de drager van het ouderlijk gezag 
het recht hebben de in deze richtlijn 
omschreven rechten namens het kind uit 
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te oefenen.

Or. en

Amendement 126
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven. Maatregelen met betrekking tot dit 
soort hulp en bijstand moeten, zo nodig, 
man- of vrouwspecifiek zijn, en 
slachtoffers met een handicap moeten 
ervan kunnen profiteren.

Or. en

Amendement 127
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Kinderen die getuige zijn 
van huiselijk geweld, kunnen soortgelijke 
psychologische reacties vertonen als 
kinderen die daadwerkelijk misbruikt zijn.
Die indirecte slachtoffers moeten daarom 
ook kunnen profiteren van de bescherming 
en bijstand en het recht op 
schadevergoeding waarin deze richtlijn 
voorziet. Het slachtoffer heeft passende 
hulp en bijstand nodig, zelfs nog vóór het 
misdrijf is aangegeven. Die hulp kan van 
cruciaal belang zijn voor het herstel van het 
slachtoffer en voor zijn beslissing om het 
misdrijf al dan niet aan te geven.

Or. en

Amendement 128
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
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van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, ongeacht 
of hij het misdrijf aangeeft of niet.  Die 
hulp kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

Or. de

Motivering

Dit amendement dient enkel een verduidelijkend doel en verandert niets aan de inhoud van de 
tekst van de Commissie. Het maakt enkel duidelijk dat slachtoffers van misdrijven hulp en 
bijstand nodig hebben vóór ze het misdrijf aangeven maar dat deze behoefte ook blijft bestaan 
als ze besluiten om geen aangifte te doen.

Amendement 129
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure en in alle relevante herstel-
en compensatievoorzieningen. Die 
indirecte slachtoffers moeten daarom ook 
kunnen profiteren van de door deze 
richtlijn geboden bescherming. Het 
slachtoffer heeft passende hulp en bijstand 
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kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

nodig, zelfs nog vóór het misdrijf is 
aangegeven. Die hulp kan van cruciaal 
belang zijn voor het herstel van het 
slachtoffer en voor zijn beslissing om het 
misdrijf al dan niet aan te geven. Indien 
toepasselijk moeten maatregelen 
betreffende dergelijke hulp en bijstand 
seksespecifiek zijn.

Or. it

Amendement 130
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure. Die indirecte slachtoffers 
moeten daarom ook kunnen profiteren van 
de door deze richtlijn geboden 
bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

(9) Een persoon moet als slachtoffer 
worden beschouwd ongeacht of de dader 
geïdentificeerd, opgepakt, vervolgd of 
veroordeeld is en ongeacht of er tussen de 
dader en het slachtoffer familiebanden 
bestaan. De familieleden van een 
slachtoffer lijden ook schade door het 
misdrijf, in het bijzonder de familieleden 
van een overleden slachtoffer, die een 
rechtmatig belang hebben in de 
strafprocedure, en van slachtoffers die een 
misdrijf overleefd hebben maar zo ernstig 
gewond zijn geraakt dat ze aanzienlijke 
steun van familieleden of andere 
hulpverleners nodig hebben.  Die indirecte 
slachtoffers moeten daarom ook kunnen 
profiteren van de door deze richtlijn 
geboden bescherming. Het slachtoffer heeft 
passende hulp en bijstand nodig, zelfs nog 
vóór het misdrijf is aangegeven. Die hulp 
kan van cruciaal belang zijn voor het 
herstel van het slachtoffer en voor zijn 
beslissing om het misdrijf al dan niet aan te 
geven.

Or. lt
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Amendement 131
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Victimisatie die geen rechtstreeks 
gevolg is van een misdrijf maar tot stand 
komt door de reactie of de passieve 
houding van instanties en personen ten 
aanzien van het slachtoffer van dit 
misdrijf, wordt secundaire victimisatie 
genoemd. Dit moet worden vermeden door 
de aanpak van de dienstverlening aan 
slachtoffers af te stemmen op de 
doelgroep. In deze diensten moet de 
geslachtsdynamiek en de gevolgen van 
specifieke vormen van geweld worden 
erkend, en er moet te werk worden gegaan 
in een kader van gelijkheid van mannen 
en vrouwen en van eerbiediging van de 
mensenrechten.

Or. it

Amendement 132
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het begrip "familieleden" wordt in 
de nationale wetgeving van de lidstaten 
gedefinieerd en moet niet in deze richtlijn 
worden geregeld.

Or. en
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Amendement 133
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De informatie die wordt verstrekt, 
moet voldoende gedetailleerd zijn om 
ervoor te zorgen dat het slachtoffer op een 
respectvolle manier wordt behandeld en 
een geïnformeerde beslissing kan nemen 
over zijn deelname aan de procedure en de 
uitoefening van zijn rechten. Hiervoor is 
het van zeer groot belang dat het 
slachtoffer informatie krijgt over de stand 
en de vooruitgang van de procedure. Dit 
geldt ook voor informatie op grond 
waarvan een slachtoffer kan beslissen of 
hij beroep aantekent tegen een beslissing 
tot niet-vervolging.

(10) De informatie die wordt verstrekt, 
moet voldoende gedetailleerd zijn om 
ervoor te zorgen dat het slachtoffer op een 
respectvolle manier wordt behandeld en 
een geïnformeerde beslissing kan nemen 
over zijn deelname aan de procedure en de 
uitoefening van zijn rechten. Hiervoor is 
het van zeer groot belang dat het 
slachtoffer op gepaste en verstaanbare 
wijze informatie krijgt over de stand en de 
vooruitgang van de procedure. Dit geldt 
ook voor informatie op grond waarvan een 
slachtoffer kan beslissen of hij beroep 
aantekent tegen een beslissing tot niet-
vervolging.

Or. hu

Motivering

Verduidelijking om de rechten van slachtoffers te garanderen en veilig te stellen.

Amendement 134
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Tevens moet 
worden gegarandeerd dat het slachtoffer in 
de loop van de procedure kan worden 
verstaan. In dit verband moet rekening 

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Deze 
informatie en adviezen moeten in 
eenvoudige en begrijpelijke taal worden 
verstrekt. Tevens moet worden 



AM\894864NL.doc 25/139 PE483.693v02-00

NL

worden gehouden met de kennis van het 
slachtoffer van de taal waarin informatie 
wordt verstrekt, met zijn leeftijd, 
maturiteit, intellectuele en emotionele 
vermogens, geletterdheid en geestelijke of 
lichamelijke handicap (bijvoorbeeld 
visueel of auditief). In de loop van de 
strafprocedure moet ook rekening worden 
gehouden met het vermogen van het 
slachtoffer om informatie mee te delen.

gegarandeerd dat het slachtoffer in de loop 
van de procedure kan worden verstaan. In 
dit verband moet rekening worden 
gehouden met de kennis van het slachtoffer 
van de taal waarin informatie wordt 
verstrekt, met zijn leeftijd, maturiteit, 
intellectuele en emotionele vermogens, 
geletterdheid en geestelijke of lichamelijke 
handicap (bijvoorbeeld visueel of auditief). 
In de loop van de strafprocedure moet ook 
rekening worden gehouden met het 
vermogen van het slachtoffer om 
informatie mee te delen. Slachtoffers 
moeten aangifte van het misdrijf kunnen 
doen in een taal die zij begrijpen.

Or. en

Amendement 135
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Tevens moet 
worden gegarandeerd dat het slachtoffer in 
de loop van de procedure kan worden 
verstaan. In dit verband moet rekening 
worden gehouden met de kennis van het 
slachtoffer van de taal waarin informatie 
wordt verstrekt, met zijn leeftijd, 
maturiteit, intellectuele en emotionele 
vermogens, geletterdheid en geestelijke of
lichamelijke handicap (bijvoorbeeld 
visueel of auditief). In de loop van de 
strafprocedure moet ook rekening worden 
gehouden met het vermogen van het 
slachtoffer om informatie mee te delen.

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Tevens moet 
worden gegarandeerd dat het slachtoffer in 
de loop van de procedure kan worden 
verstaan.  In dit verband moet rekening 
worden gehouden met de kennis van het 
slachtoffer van de taal waarin informatie 
wordt verstrekt, met zijn leeftijd, 
maturiteit, intellectuele en emotionele 
vermogens, geletterdheid en geestelijke,
lichamelijke of zintuiglijke handicaps
(bijvoorbeeld visueel of auditief). In de 
loop van de strafprocedure moet ook 
rekening worden gehouden met het 
vermogen van het slachtoffer om 
informatie mee te delen.



PE483.693v02-00 26/139 AM\894864NL.doc

NL

Or. hu

Motivering

De categorieën behoefden verduidelijking.

Amendement 136
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Tevens moet 
worden gegarandeerd dat het slachtoffer in 
de loop van de procedure kan worden 
verstaan. In dit verband moet rekening 
worden gehouden met de kennis van het 
slachtoffer van de taal waarin informatie 
wordt verstrekt, met zijn leeftijd, 
maturiteit, intellectuele en emotionele 
vermogens, geletterdheid en geestelijke of 
lichamelijke handicap (bijvoorbeeld 
visueel of auditief). In de loop van de 
strafprocedure moet ook rekening worden 
gehouden met het vermogen van het 
slachtoffer om informatie mee te delen.

(11) Overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp en diensten voor 
herstelrecht moeten informatie via zoveel 
mogelijk kanalen verstrekken op een wijze 
die het slachtoffer verstaat. Tevens moet 
worden gegarandeerd dat het slachtoffer in 
de loop van de procedure kan worden 
verstaan. In dit verband kan rekening 
worden gehouden met de kennis van het 
slachtoffer van de taal waarin informatie 
wordt verstrekt, met zijn leeftijd, 
maturiteit, intellectuele en emotionele 
vermogens, geletterdheid en geestelijke of 
lichamelijke handicap (bijvoorbeeld 
visueel of auditief). In de loop van de 
strafprocedure kan ook rekening worden 
gehouden met het vermogen van het 
slachtoffer om informatie mee te delen.

Or. nl

Amendement 137
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
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omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht; dit geldt zowel voor louter 
taalkundige vertolking als voor vertolking 
op grond van communicatieproblemen die 
het gevolg zijn van een eventuele 
handicap van het slachtoffer. Voor andere 
aspecten van de strafprocedure kan het 
antwoord op de vraag of vertolking en 
vertaling nodig zijn, variëren naar gelang 
van het onderwerp, de status van het 
slachtoffer, zijn betrokkenheid in de 
procedure en zijn specifieke rechten. In die 
andere gevallen moet er slechts voor 
vertolking en vertaling worden gezorgd 
voor zover het slachtoffer dit nodig heeft 
om zijn rechten te kunnen uitoefenen.

Or. es

Amendement 138
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
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uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos in de taal van zijn keuze
door een tolk worden bijgestaan tijdens 
ondervragingen en wanneer hij deelneemt 
aan een zitting van het gerecht. Voor 
andere aspecten van de strafprocedure kan 
het antwoord op de vraag of vertolking en 
vertaling nodig zijn, variëren naar gelang 
van het onderwerp, de status van het 
slachtoffer, zijn betrokkenheid in de 
procedure en zijn specifieke rechten. In die 
andere gevallen moet er slechts voor 
vertolking en vertaling worden gezorgd 
voor zover het slachtoffer dit nodig heeft 
om zijn rechten te kunnen uitoefenen.

Or. es

Amendement 139
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk c.q. een tolk 
voor gebarentaal worden bijgestaan tijdens 
ondervragingen en wanneer hij deelneemt 
aan een zitting van het gerecht. Voor 
andere aspecten van de strafprocedure kan 
het antwoord op de vraag of vertolking en 
vertaling nodig zijn, variëren naar gelang 
van het onderwerp, de status van het 
slachtoffer, zijn betrokkenheid in de 
procedure en zijn specifieke rechten. In die 



AM\894864NL.doc 29/139 PE483.693v02-00

NL

moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

andere gevallen moet er slechts voor 
vertolking en vertaling worden gezorgd 
voor zover het slachtoffer dit nodig heeft 
om zijn rechten te kunnen uitoefenen.

Or. en

Amendement 140
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en 
vertaling worden gezorgd voor zover het 
slachtoffer dit nodig heeft om zijn rechten 
te kunnen uitoefenen.

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen. Vertolking – ook in 
gebarentaal – en vertaling moeten 
conform de richtlijn aangeboden worden 
in één van de talen die het slachtoffer 
spreekt en begrijpt en in een door het 
slachtoffer gekozen vorm, zodat het 
slachtoffer zijn rechten ten volle kan 
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uitoefenen.

Or. hu

Motivering

Mensen met hoorproblemen zijn bijzonder kwetsbaar in situaties waarin moet worden 
gecommuniceerd. Er bestaan echter oplossingen – die overigens steeds talrijker en 
vakkundiger worden – die de uitwisseling van informatie en communicatie voor mensen met 
gehoorproblemen mogelijk maken en de vooralsnog bestaande obstakels voor hun toegang tot 
justitie kunnen wegnemen.

Amendement 141
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat het zijn rechten 
kan uitoefenen. Daarom moet het 
slachtoffer altijd kosteloos door een tolk 
worden bijgestaan tijdens ondervragingen 
en wanneer hij deelneemt aan een zitting 
van het gerecht. Voor andere aspecten van 
de strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

Or. nl
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Motivering

Dit amendement dient overal in (de Nederlandse versie van) de tekst te worden doorgevoerd. 
Het betreft een linguïstische perfectionering: het substantief "slachtoffer" heeft een neutraal 
genus. Dientengevolge dient er elders in de tekst naar dit substantief te worden verwezen met 
het pronomen personale "het". Dit laat uiteraard onverlet dat onder "slachtoffer" zowel een 
mannelijke als een vrouwelijke persoon kan worden verstaan.

Amendement 142
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer op een respectvolle manier 
wordt behandeld en dat hij zijn rechten kan 
uitoefenen. Daarom moet het slachtoffer 
altijd kosteloos door een tolk worden 
bijgestaan tijdens ondervragingen en 
wanneer hij deelneemt aan een zitting van 
het gerecht. Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

(12) Gerechtigheid kan niet geschieden als 
het slachtoffer niet de kans krijgt om de 
omstandigheden van het misdrijf uit te 
leggen en bewijselementen aan te dragen 
op een manier die voor de bevoegde 
autoriteiten verstaanbaar is. Voorts is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het 
slachtoffer, ongeacht zijn nationaliteit, op 
een respectvolle manier wordt behandeld 
en dat hij zijn rechten kan uitoefenen. 
Daarom moet het slachtoffer altijd 
kosteloos door een tolk worden bijgestaan 
tijdens ondervragingen en wanneer hij 
deelneemt aan een zitting van het gerecht. 
Voor andere aspecten van de 
strafprocedure kan het antwoord op de 
vraag of vertolking en vertaling nodig zijn, 
variëren naar gelang van het onderwerp, de 
status van het slachtoffer, zijn 
betrokkenheid in de procedure en zijn 
specifieke rechten. In die andere gevallen 
moet er slechts voor vertolking en vertaling 
worden gezorgd voor zover het slachtoffer 
dit nodig heeft om zijn rechten te kunnen 
uitoefenen.

Or. en
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Amendement 143
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme en 
georganiseerde misdaad, gespecialiseerde 
hulp nodig hebben.

Or. es

Amendement 144
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
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daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen kinderen en bepaalde groepen 
slachtoffers, zoals slachtoffers van seksueel 
geweld, slachtoffers van haatmisdrijven op 
grond van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van massale victimisatie, 
wellicht gespecialiseerde hulp nodig 
hebben.

Or. en

Amendement 145
Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen kinderen en bepaalde groepen 
slachtoffers, zoals slachtoffers van seksueel 
geweld, slachtoffers van haatmisdrijven op 
grond van bijvoorbeeld geslacht of ras, 
slachtoffers van marteling, wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling of misdadige schending van 
de mensenrechten door 
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overheidsfunctionarissen of slachtoffers 
van massale victimisatie, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben. De 
lidstaten moeten de middelen ter 
beschikking stellen die nodig zijn om de 
slachtoffers te steunen, bij te staan en te 
beschermen.

Or. en

Amendement 146
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras of van 
misdrijven op grond van discriminatie, 
slachtoffers van terrorisme of slachtoffers 
van marteling of andere wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

Or. en
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Amendement 147
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties die 
krachtens nationaal recht zijn 
geregistreerd en onder toezicht staan, als 
hij daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

Or. it

Amendement 148
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van naar behoren geïdentificeerde 
gouvernementele of niet-gouvernementele 
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daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

organisaties, als hij daaraan behoefte heeft. 
Die hulp moet zonder buitensporige 
formaliteiten op verschillende manieren 
worden verleend en moet geografisch in 
gepaste mate gespreid worden aangeboden 
opdat alle slachtoffers er een beroep op 
kunnen doen. Vanwege de specifieke 
kenmerken van het misdrijf zullen 
bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme of 
georganiseerde misdaad, gespecialiseerde 
hulp nodig hebben. De lidstaten moeten de 
nodige middelen voor de ondersteuning, 
assistentie en bescherming van 
slachtoffers ter beschikking stellen en de 
financiële middelen die in het kader van 
gewone of met terrorisme verbonden 
misdrijven en georganiseerde misdaad in 
beslag genomen worden, moeten in de 
eerste plaats voor dit doel voorbehouden 
worden.

Or. it

Amendement 149
Kinga Göncz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
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er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatredes of 
haatmisdrijven op grond van geslacht, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

Or. en

Amendement 150
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp van gouvernementele of niet-
gouvernementele organisaties, als hij 
daaraan behoefte heeft. Die hulp moet 
zonder buitensporige formaliteiten op 
verschillende manieren worden verleend en 
moet voldoende geografisch gespreid 
worden aangeboden opdat alle slachtoffers 
er een beroep op kunnen doen. Vanwege 
de specifieke kenmerken van het misdrijf 
zullen bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van haatmisdrijven op grond 
van bijvoorbeeld geslacht of ras, of 
slachtoffers van terrorisme, wellicht 
gespecialiseerde hulp nodig hebben.

(13) Vanaf het ogenblik waarop het 
misdrijf is gepleegd, tijdens de gehele duur 
van de strafprocedure en ook na de 
strafprocedure heeft het slachtoffer recht 
op hulp, als hij daaraan behoefte heeft. Die 
hulp moet zonder buitensporige 
formaliteiten op verschillende manieren 
worden verleend en moet voldoende 
geografisch gespreid worden aangeboden 
opdat alle slachtoffers er een beroep op 
kunnen doen. Vanwege de specifieke 
kenmerken van het misdrijf zullen 
bepaalde groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van seksueel geweld, 
slachtoffers van racistische of 
haatmisdrijven of slachtoffers van 
terrorisme, wellicht gespecialiseerde hulp 
nodig hebben.

Or. en

Amendement 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om te kunnen ingaan op de 
specifieke behoeften van vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld op grond van 
geslacht, zijn speciale 
hulpverleningsstructuren essentieel. Bij 
deze structuren moet worden uitgegaan 
van de ervaring en deskundigheid van de 
vrouwenhuizen, zodat zij beter in staat 
zijn hun hulpverleningsactiviteiten voor 
slachtoffers verder te ontwikkelen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Hoewel de hulpverlening niet mag 
afhangen van het feit of het slachtoffer bij 
een bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld de 
politie, een klacht in verband met het 
misdrijf indient, zijn die autoriteiten vaak 
het best in staat om het slachtoffer over de 
bestaande hulp te informeren. De lidstaten 
worden derhalve aangemoedigd om een 
kader te scheppen voor de doorverwijzing 
van slachtoffers naar diensten voor 
slachtofferhulp, terwijl tegelijkertijd de 
gegevensbescherming gegarandeerd blijft.

(14) Hoewel de hulpverlening niet mag 
afhangen van het feit of het slachtoffer bij 
een bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld de 
politie, een klacht in verband met het 
misdrijf indient, zijn die autoriteiten vaak 
het best in staat om het slachtoffer over de 
bestaande hulp te informeren. De lidstaten 
worden derhalve aangemoedigd om een 
kader te scheppen voor de doorverwijzing 
van slachtoffers naar diensten voor 
slachtofferhulp, terwijl tegelijkertijd de 
gegevensbescherming gegarandeerd blijft.
Bij specifieke soorten misdrijven, zoals 
geweld op grond van geslacht, moeten 
slachtoffers rechtstreeks worden 
doorverwezen naar gespecialiseerde 
diensten voor slachtofferhulp, om stress 
in verband met herhaalde 
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doorverwijzingen te vermijden.

Or. en

Amendement 153
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Mensen die een lichamelijke of 
geestelijke handicap hebben 
overgehouden aan een misdrijf, moeten 
op hun specifieke situatie afgestemde 
medische behandeling en verzorging 
ontvangen.

Or. es

Amendement 154
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Indien de tot 
slachtofferbescherming aanleiding 
gevende misdrijven begaan werden 
omwille van financieel winstbejag, 
kunnen de lidstaten overwegen om de 
oplegging van financiële straffen aan de 
daders mogelijk te maken.

Or. it

Amendement 155
Iratxe García Pérez
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere 
victimisatie te voorkomen. De betrokken 
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de 
door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren, zoals een 
machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere 
victimisatie te voorkomen. De betrokken 
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de 
door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren zoals het type, de 
aard en ernst van het misdrijf, de ernst 
van het eruit voortvloeiende trauma, een 
eventuele machtsongelijkheid en de 
leeftijd, maturiteit of intellectuele 
vermogens van het slachtoffer, die zijn 
vermogen om een geïnformeerde keuze te 
maken, kunnen beperken of verminderen 
of die ertoe kunnen leiden dat het resultaat 
voor hem niet positief is. Hoewel 
privégesprekken in het algemeen 
vertrouwelijk moeten zijn, tenzij de 
partijen anders overeengekomen zijn, is het 
in het openbaar belang om factoren zoals
bedreigingen of andere vormen van 
geweld die zich in de loop van het proces 
voordoen, bekend te maken.

Or. es

Amendement 156
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere 
victimisatie te voorkomen. De betrokken 
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de
door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren, zoals een 
machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere 
victimisatie te voorkomen. De betrokken 
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de 
door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren, zoals een 
machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken. Voor 
een dergelijke bekendmaking is in elk 
geval de uitdrukkelijke toestemming nodig 
van het betrokken slachtoffer.

Or. es

Amendement 157
Claude Moraes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
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dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere 
victimisatie te voorkomen. De betrokken
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de 
door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren, zoals een 
machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.

dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor
het slachtoffer. Ter voorkoming van 
verdere victimisatie moeten deze diensten 
competent te werk gaan en in de eerste 
plaats de belangen en behoeften van het 
slachtoffer ter harte nemen, zorgen voor 
herstel van de door hem geleden schade en 
verdere schade voorkomen. Bij het 
doorverwijzen van een zaak en het voeren 
van een herstelproces moet rekening 
worden gehouden met factoren, zoals een 
machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.

Or. en

Amendement 158
Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere
victimisatie te voorkomen. De betrokken
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de 

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer. Ter voorkoming van 
secundaire victimisatie moeten deze 
diensten competent te werk gaan en in de 
eerste plaats de belangen en behoeften van 
het slachtoffer ter harte nemen, zorgen 
voor herstel van de door hem geleden 
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door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren, zoals een 
machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.

schade en verdere schade voorkomen. Bij 
het doorverwijzen van een zaak en het 
voeren van een herstelproces moet 
rekening worden gehouden met factoren, 
zoals een machtsongelijkheid, de leeftijd, 
de maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.
Gezien de potentiële voordelen van 
herstelrecht, moeten de slachtoffers 
maximaal van dergelijke diensten kunnen 
profiteren.

Or. en

Amendement 159
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer, maar moet met de nodige 
waarborgen worden omringd om verdere
victimisatie te voorkomen. De betrokken
diensten moeten in de eerste plaats de 
belangen en behoeften van het slachtoffer 
ter harte nemen, zorgen voor herstel van de 
door hem geleden schade en verdere 
schade voorkomen. Bij het doorverwijzen 
van een zaak en het voeren van een 
herstelproces moet rekening worden 
gehouden met factoren, zoals een 

(16) Herstelrecht, bijvoorbeeld 
bemiddeling tussen het slachtoffer en de 
dader, family group conferences en 
sentencing circles, kan zeer nuttig zijn voor 
het slachtoffer. Ter voorkoming van 
secundaire victimisatie moeten deze 
diensten competent te werk gaan en in de 
eerste plaats de belangen en behoeften van 
het slachtoffer ter harte nemen, zorgen 
voor herstel van de door hem geleden 
schade en verdere schade voorkomen. Bij 
het doorverwijzen van een zaak en het 
voeren van een herstelproces moet 
rekening worden gehouden met factoren, 
zoals een machtsongelijkheid, de leeftijd, 
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machtsongelijkheid, de leeftijd, de 
maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.

de maturiteit of de intellectuele vermogens 
van het slachtoffer, die zijn vermogen om 
een geïnformeerde keuze te maken, kunnen 
beperken of verminderen of die ertoe 
kunnen leiden dat het resultaat voor hem 
niet positief is. Hoewel privégesprekken in 
het algemeen vertrouwelijk moeten zijn, 
tenzij de partijen anders overeengekomen 
zijn, kan het toch in het openbaar belang 
zijn om factoren als bedreigingen in de 
loop van het proces bekend te maken.
Gezien de potentiële voordelen van 
herstelrecht, moeten de slachtoffers 
maximaal van dergelijke diensten kunnen 
profiteren.

Or. en

Amendement 160
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers en hun rechten ten volle 
beschermd worden, mogen personen voor 
wie is vastgesteld dat ze een misdrijf 
hebben begaan, alleen toegang krijgen tot 
eventuele in het formele of materiële 
strafrecht voorziene gunsten 
(strafvermindering in ruil voor een 
schuldbekentenis, verzachtende 
omstandigheden, strafverzachting enz.) –
op voorwaarde dat aan alle vereisten is 
voldaan – wanneer ze de aan de 
slachtoffers en hun familieleden 
berokkende schade volledig hebben 
gecompenseerd. 

Or. it
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Amendement 161
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire victimisatie en kunnen 
gemakkelijk geïntimideerd worden door 
de dader of zijn medeplichtigen. Die 
kwetsbaarheid hangt vaak samen met de 
persoonlijke kenmerken van het 
slachtoffer, het soort misdrijf en de aard 
van het misdrijf. Daarom worden bepaalde 
slachtoffers, zoals kinderen, personen met 
een handicap, slachtoffers van seksueel 
geweld, slachtoffers van onder meer leden 
van de georganiseerde misdaad, 
terroristen, maffiaorganisaties en 
drugshandelaars, en slachtoffers van 
mensenhandel in het algemeen kwetsbaar 
geacht voor verdere victimisatie en worden 
er voor hen bijzondere 
beschermingsmaatregelen genomen. 
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld omdat de grondrechten van de 
verdachte in het gedrang dreigen te komen 
of wanneer het slachtoffer dat wenst, moet 
de toepassing van die 
beschermingsmaatregelen worden beperkt. 
Voor slachtoffers van mensenhandel en 
slachtoffers van kindermisbruik, seksuele 
uitbuiting en kinderpornografie is in 
afzonderlijke instrumenten die 
aangenomen of in onderhandeling zijn, 
reeds voorzien in specifieke en meer 
gedetailleerde beschermingsmaatregelen en 
daarom voorziet deze richtlijn voor hen 
niet in specifieke maatregelen.

Or. es
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Amendement 162
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een 
handicap, slachtoffers van seksueel geweld 
en slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, slachtoffers van seksueel 
geweld, slachtoffers van mensenhandel, 
migranten en vluchtelingen, met name 
vrouwelijke migranten en vluchtelingen 
wier juridische status afhankelijk kan zijn 
van die van de dader, kinderen zonder 
vaste woonplaats, staatlozen, LGTB-
personen (lesbiennes, homo's, biseksuelen 
en transgender) en slachtoffers die een 
verklaring moeten afleggen, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.
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Or. en

Amendement 163
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensen- en orgaanhandel
in het algemeen kwetsbaar geacht voor 
verdere victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van mensen- en 
orgaanhandel en kinderen en geestelijk 
gehandicapte personen die het slachtoffer 
zijn geworden van misbruik, seksuele 
uitbuiting en pornografie, is in 
afzonderlijke instrumenten die 
aangenomen of in onderhandeling zijn, 
reeds voorzien in specifieke en meer 
gedetailleerde beschermingsmaatregelen en 
daarom voorziet deze richtlijn voor hen 
niet in specifieke maatregelen.

Or. hu
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Motivering

Gehandicapte personen wier begripsvermogen op het niveau van een kind ligt of helemaal 
niets kunnen bevatten , moeten dezelfde bescherming krijgen als kinderen. Dergelijke 
gehandicapte personen, die vaak ook in armoede leven, vormen één van de groepen mensen 
die ten prooi vallen aan illegale orgaanhandel.

Amendement 164
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
asielzoekers, slachtoffers van seksueel 
geweld, slachtoffers van mensenhandel, 
slachtoffers van foltering en slachtoffers 
van onmenselijke of vernederende 
behandelingen in het algemeen kwetsbaar 
geacht voor verdere victimisatie en worden 
er voor hen bijzondere 
beschermingsmaatregelen genomen. 
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld omdat de grondrechten van de 
verdachte in het gedrang dreigen te komen 
of wanneer het slachtoffer dat wenst, moet 
de toepassing van die 
beschermingsmaatregelen worden beperkt. 
Voor slachtoffers van mensenhandel en 
slachtoffers van kindermisbruik, seksuele 
uitbuiting en kinderpornografie is in 
afzonderlijke instrumenten die 
aangenomen of in onderhandeling zijn, 
reeds voorzien in specifieke en meer 
gedetailleerde beschermingsmaatregelen en 
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daarom voorziet deze richtlijn voor hen 
niet in specifieke maatregelen.

Or. fr

Amendement 165
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

Or. nl
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Amendement 166
Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.

(17) Sommige slachtoffers zijn in de loop 
van de strafprocedure bijzonder kwetsbaar 
voor secundaire en herhaalde victimisatie 
en voor intimidatie door de dader of zijn 
medeplichtigen. Die kwetsbaarheid hangt 
vaak samen met de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoffer, het soort 
misdrijf en de aard van het misdrijf. 
Daarom worden bepaalde slachtoffers, 
zoals kinderen, personen met een handicap, 
slachtoffers van seksueel geweld en 
slachtoffers van mensenhandel, in het 
algemeen kwetsbaar geacht voor verdere 
victimisatie en worden er voor hen 
bijzondere beschermingsmaatregelen 
genomen. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de 
grondrechten van de verdachte in het 
gedrang dreigen te komen of wanneer het 
slachtoffer dat wenst, moet de toepassing 
van die beschermingsmaatregelen worden 
beperkt. Naast de maatregelen ten 
behoeve van alle slachtoffers, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat er voor 
kinderen speciale bijstand, steun en 
bescherming is, die in het belang van het 
kind en overeenkomstig het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind uit 1989 
wordt verleend. Voor slachtoffers van 
mensenhandel en slachtoffers van 
kindermisbruik, seksuele uitbuiting en 
kinderpornografie is in afzonderlijke 
instrumenten die aangenomen of in 
onderhandeling zijn, reeds voorzien in 
specifieke en meer gedetailleerde 
beschermingsmaatregelen en daarom 
voorziet deze richtlijn voor hen niet in 
specifieke maatregelen.
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Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Met geweld op grond van geslacht 
wordt geweld bedoeld dat tegen iemand 
wordt gebruikt wegens zijn of haar 
geslacht. Het is een vorm van geweld 
waarvan vrouwen in buitensporige mate 
het slachtoffer zijn en die verband kan 
hebben met, maar niet beperkt blijft tot 
gevallen van geweld in hechte relaties, 
seksueel geweld (o.m. aanranding en 
seksuele pesterij), handel in prostituees en 
slavernij, geweld in intieme relaties en 
andere schadelijke praktijken, zoals 
gedwongen huwelijken en genitale 
verminking bij vrouwen. Aanvallen op 
homo's en transseksuelen zijn eveneens 
omschreven als vormen van geweld op 
grond van geslacht. Uit studies blijkt dat 
een vijfde tot een vierde van alle vrouwen 
ten minste eenmaal in hun volwassen 
leven te maken heeft gehad met fysiek 
geweld en dat meer dan een tiende het 
slachtoffer is geweest van seksueel 
geweld. Het is daarom van wezenlijk 
belang alle vormen van geweld op grond 
van geslacht strafbaar te stellen en ervoor 
te zorgen dat er voor de slachtoffers 
specifieke preventie- en 
beschermingsmaatregelen en 
rechtsmiddelen bestaan.
Vrouwen die het slachtoffer zijn van 
geweld op grond van geslacht, en hun 
kinderen hebben ook behoefte aan 
speciale aandacht en bescherming wegens 
het hoge risico van herhaalde victimisatie 
bij dit soort misdrijf en gezien het ernstige 
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trauma dat een dergelijk misdrijf 
veroorzaakt, omdat het wordt gepleegd 
door een persoon die het slachtoffer zou 
moeten kunnen vertrouwen en voorts 
omdat de slachtoffers niet kunnen 
rekenen op de steun van hun partner bij 
het verwerken van het trauma.

Or. en

Amendement 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Slachtoffers van terrorisme 
hebben het recht te worden herdacht; dit 
vormt een essentieel onderdeel van het 
politieke belang dat aan slachtoffers van 
terrorisme wordt toegekend. Dit politieke 
belang komt tot uiting in de verdediging 
van alles wat terroristen proberen te 
vernietigen om hun eigen totalitaire 
plannen ten uitvoer te brengen, namelijk 
de vrijheden die democratische landen 
waar de rechtsstaat gevestigd is, als 
basiswaarden beschouwen.

Or. es

Amendement 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Alle slachtoffers moeten een 
redelijke huisvesting krijgen als dat in een 
bepaald geval nodig is, d.w.z. dat de 
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nodige passende wijzigingen en 
aanpassingen moeten worden uitgevoerd 
die geen onevenredig zware lasten met 
zich meebrengen, om te waarborgen dat 
slachtoffers met een handicap hun 
rechten uit hoofde van deze richtlijn op 
dezelfde wijze kunnen uitoefenen als 
andere slachtoffers. Redelijke huisvesting 
kan het volgende omvatten, maar hoeft 
zich niet daartoe te beperken: 
hulpverlening bij de communicatie, o.a. 
door een gekwalificeerde tolk voor 
gebarentaal, zorgen voor de 
toegankelijkheid van gebouwen en de 
informatie die rechtstreeks met hun zaak 
verband houdt, informatieverstrekking in 
eenvoudig te begrijpen taal en aanpassing 
van de vorm van het verhoor ten behoeve 
van het slachtoffer met een handicap.

Or. en

Amendement 170
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze richtlijn gaat evenmin in 
detail in op de problematiek van 
slachtoffers van terrorisme en van 
maffiaorganisaties, die in sommige 
lidstaten een specifieke structuur 
vertonen. Specifieke secties over dit 
probleem moeten worden opgenomen in 
de statistieken die worden opgesteld met 
behulp van door de lidstaten verstrekte 
gegevens over de werking van diensten 
voor slachtofferhulp. Zodra de omvang 
van deze problematiek bekend is en er 
nieuwe behoeften worden vastgesteld, zal 
er een EU-handvest betreffende de 
erkenning van de rechten van slachtoffers 
van dit soort misdrijven worden opgesteld. 
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Dit document zal op vijf uitgangspunten 
berusten:
een Europese definitie opstellen van 
"slachtoffers van georganiseerde misdaad 
en terroristische misdrijven" alsook een 
gestructureerde en gedetailleerde 
beschrijving van de kenmerken hiervan;
het lijden van slachtoffers erkennen, 
bescherming bieden, erkennen dat niet 
alleen wie sterft of gewond raakt, een 
slachtoffer is, maar ook hun familie en al 
wie bedreigd en geïntimideerd wordt, en 
dat de vrijheid van al deze slachtoffers 
alsook ons aller vrijheid aangetast is;
de berokkende schade herstellen middels 
materiële maatregelen en gepaste 
beslissingen, herdenkingsactiviteiten 
bevorderen en ervoor zorgen dat 
gerechtigheid geschiedt;
de discussies over slachtoffers van 
dergelijke organisaties een menselijk 
gezicht geven, aangezien het om lijdende 
individuen gaat die de belichaming 
vormen van de aanval op onze 
gemeenschappelijke waarden en van de 
strijd tegen de plegers van deze 
misdrijven;
het debat over slachtoffers uit de politieke 
sfeer halen: de kern van de zaak is 
immers dat aanhangers van totalitarisme 
en fanatiekelingen alsook de ontaarding 
van de menselijke basiswaarden dodelijke 
slachtoffers maken. De wortels van het 
geweld liggen hierin, nooit ofte nimmer in 
de vrije uitwisseling van democratische 
opvattingen.

Or. es

Amendement 171
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De onschuldige slachtoffers van 
terrorisme en georganiseerde misdaad 
zijn door de specifieke aard van het 
misdrijf bijzonder kwetsbaar. Zij worden 
bang gemaakt, vijandig bejegend en 
bedreigd met vergelding door leden van de 
gemeenschappen die in verband worden 
gebracht met de daders. Deze slachtoffers 
moeten dan ook vanuit de maatschappij 
specifieke hulp en erkenning ontvangen 
en beschermd worden tegen intimidatie, 
haatuitingen en angst. De Commissie en 
de lidstaten moeten overwegen specifieke 
wetgeving aan te nemen inzake 
slachtoffers van terrorisme en 
georganiseerde misdaad om hun 
openbare aard te erkennen, en 
gedetailleerdere bepalingen opnemen die 
zorgen voor adequate bescherming en 
steun, erkenning en andere rechten, 
noodhulp op lange termijn, alomvattende 
compensatie, bescherming van het 
persoonlijke en familieleven en van 
waardigheid en veiligheid, het recht op 
kennis van de waarheid en het recht op 
herinnering. In dit verband moeten de 
rechtbanken het achterhalen van de 
waarheid binnen een redelijke termijn als 
een prioriteit beschouwen.

Or. it

Amendement 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Met geweld op grond van geslacht 
wordt geweld bedoeld dat tegen iemand 
wordt gebruikt wegens zijn of haar 
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geslacht, genderidentiteit of 
genderexpressie. Het is een vorm van 
geweld waarvan vrouwen in buitensporige 
mate het slachtoffer zijn en die verband 
kan hebben met, maar niet beperkt blijft 
tot gevallen van geweld in hechte relaties, 
seksueel geweld (zowel aanranding als 
seksuele pesterij), handel in prostituees en 
slavernij, geweld in intieme relaties en 
andere schadelijke praktijken, zoals 
gedwongen huwelijken en genitale 
verminking bij vrouwen. Aanvallen op 
homo's en transseksuelen zijn eveneens 
omschreven als vormen van geweld op 
grond van geslacht. Uit studies blijkt dat 
een vijfde tot een vierde van alle vrouwen 
ten minste eenmaal in hun volwassen 
leven te maken heeft gehad met fysiek 
geweld en dat meer dan een tiende het 
slachtoffer is geweest van seksueel 
geweld. In dit perspectief is het van 
wezenlijk belang alle vormen van geweld 
op grond van geslacht strafbaar te stellen 
en ervoor te zorgen dat er voor de 
slachtoffers speciale preventie- en 
beschermingsmaatregelen en 
rechtsmiddelen bestaan.

Or. en

Amendement 173
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Onschuldige slachtoffers van 
terrorisme en van georganiseerde 
misdaad moeten specifieke steun 
ontvangen aangezien de schending van de 
rechten van één persoon in dit verband 
eveneens een schending betekent van de 
rechten van de samenleving als geheel. 
Een recht van individuele aard dat van 
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invloed is op de rechten van een groep 
individuen, moet bijgevolg op specifieke 
wijze worden beschermd. Door de 
overheidsinstanties verstrekte herstel- en 
compensatievoorzieningen, in het 
bijzonder vergoedingsregelingen, mogen 
alleen ter beschikking worden gesteld van 
onschuldige slachtoffers van terrorisme 
en georganiseerde misdaad en hun 
familieleden.  

Or. it

Amendement 174
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd en een verhoogd risico 
lopen op secundaire en herhaalde 
victimisatie door eenzelfde dader, 
bijvoorbeeld vrouwen die het slachtoffer 
zijn van geweld op grond van geslacht. Dit 
kan alleen worden vastgesteld aan de hand 
van een individuele beoordeling, die zo 
snel mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
de gevolgen van het misdrijf en het door 
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uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

het slachtoffer opgelopen trauma alsook 
met de vraag of het slachtoffer een 
buitenlander is. Aan de beoordeling van 
slachtoffers van terrorisme moet bijzondere 
aandacht worden besteed, omdat 
terreurdaden zeer uiteenlopend zijn en gaan 
van massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen. Vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld op grond van 
geslacht, en hun kinderen hebben wegens 
het hoge risico van herhaalde victimisatie 
bij dit soort misdrijf en gezien het ernstige 
trauma dat een dergelijk misdrijf 
veroorzaakt doordat het wordt gepleegd 
door een persoon die het slachtoffer zou 
moeten kunnen vertrouwen, ook behoefte 
aan speciale aandacht en onmiddellijke 
bescherming.

Or. es

Amendement 175
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
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het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen. Er moet speciale 
aandacht besteed worden aan 
"georganiseerde intimidatie", waarbij de 
grote complexiteit van 
misdaadorganisaties en de 
maatschappelijke groepen die hen 
ondersteunen, gestalte krijgt in de 
gecoördineerde, rechtstreekse intimidatie 
van welbepaalde individuen en bijgevolg 
ook van de samenleving als geheel. 
Personen die op grond van hun 
activiteiten, ideeën, gedragingen, positie 
op de maatschappelijke ladder of 
beroepssituatie een potentieel doelwit 
vormen voor ernstiger aanvallen of zelfs 
moordaanslagen, worden aldus 
geïntimideerd en onder druk gezet.

Or. es

Amendement 176
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
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beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met o.a.
leeftijd, geslacht en geslachtsidentiteit, 
etnische afkomst, ras, religieuze 
overtuiging, seksuele voorkeur, 
gezondheidstoestand, handicap, 
communicatiemoeilijkheden, verhouding 
tot of afhankelijkheid van de verdachte, 
eerdere ervaring met misdrijven, het soort 
misdrijf of de aard van het misdrijf, 
bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit, 
terrorisme of haatmisdrijven, alsook, in 
voorkomend geval, met het feit dat het 
slachtoffer een buitenlander is, een 
migrant, een asielzoeker of een persoon 
die internationale bescherming geniet, in 
het bijzonder een vrouw wier juridische 
status afhankelijk kan zijn van die van de 
vermeende dader. Aan de beoordeling van 
slachtoffers van terrorisme moet bijzondere 
aandacht worden besteed, omdat 
terreurdaden zeer uiteenlopend zijn en gaan 
van massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

Or. en

Amendement 177
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
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rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit of haatmisdrijven, alsook, in 
voorkomend geval, met het feit dat het 
slachtoffer een buitenlander is.

Or. en

Amendement 178
Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd en specifieke 
behoeften hebben. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit en 
genderexpressie, etnische afkomst, ras, 
religieuze overtuiging, seksuele voorkeur, 
gezondheidstoestand, handicap, juridische 
status, communicatiemoeilijkheden, 
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het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, marteling of wrede, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling, schending van de 
mensenrechten door 
overheidsfunctionarissen of 
haatmisdrijven, alsook, in voorkomend 
geval, met het feit dat het slachtoffer een 
buitenlander is. 

Or. en

Amendement 179
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. 
Aan de beoordeling van slachtoffers van 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd en specifieke 
behoeften hebben. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven 
en het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld haatmisdrijven, 
georganiseerde misdaad of terrorisme. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
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terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen; hetzelfde geldt 
voor de slachtoffers van georganiseerde 
misdaad en met name misdrijven gepleegd 
door maffiaorganisaties of op de maffia 
lijkende groeperingen.

Or. it

Amendement 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd en specifieke 
behoeften hebben. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht, geslachtsidentiteit en 
genderexpressie, etnische afkomst, ras, 
religieuze overtuiging, seksuele voorkeur, 
gezondheidstoestand, handicap, 
communicatiemoeilijkheden, verhouding 
tot of afhankelijkheid van de verdachte, 
eerdere ervaring met misdrijven, het soort 
misdrijf of de aard van het misdrijf, 
bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit, 
terrorisme of haatmisdrijven, alsook, in 
voorkomend geval, met het feit dat het 
slachtoffer een buitenlander is. Aan de 
beoordeling van slachtoffers van terrorisme 
moet bijzondere aandacht worden besteed, 
omdat terreurdaden zeer uiteenlopend zijn 
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tegen bepaalde personen. en gaan van massaterrorisme tot gericht 
terrorisme tegen bepaalde personen.

Or. en

Amendement 181
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling kan rekening worden 
gehouden met leeftijd, geslacht en 
geslachtsidentiteit, seksuele voorkeur, 
gezondheidstoestand, handicap, 
communicatiemoeilijkheden, verhouding 
tot of afhankelijkheid van de verdachte, 
eerdere ervaring met misdrijven, het soort 
misdrijf of de aard van het misdrijf, 
bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit, 
terrorisme of haatmisdrijven, alsook, in 
voorkomend geval, met het feit dat het 
slachtoffer een buitenlander is. Aan de 
beoordeling van slachtoffers van terrorisme 
moet bijzondere aandacht worden besteed, 
omdat terreurdaden zeer uiteenlopend zijn 
en gaan van massaterrorisme tot gericht 
terrorisme tegen bepaalde personen.

Or. nl



AM\894864NL.doc 65/139 PE483.693v02-00

NL

Amendement 182
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet in het bijzonder
rekening worden gehouden met leeftijd, 
geslacht en geslachtsidentiteit, etnische 
afkomst, ras, religieuze overtuiging, 
seksuele voorkeur, gezondheidstoestand, 
handicap, communicatiemoeilijkheden, 
verhouding tot of afhankelijkheid van de 
verdachte, eerdere ervaring met misdrijven, 
het soort misdrijf of de aard van het 
misdrijf, bijvoorbeeld georganiseerde 
criminaliteit, terrorisme of haatmisdrijven, 
alsook, in voorkomend geval, met het feit 
dat het slachtoffer een buitenlander is. Aan 
de beoordeling van slachtoffers van 
terrorisme moet bijzondere aandacht 
worden besteed, omdat terreurdaden zeer 
uiteenlopend zijn en gaan van 
massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

(18) Buiten deze categorieën kan iedere 
persoon op basis van zijn persoonlijke 
kenmerken en het misdrijf als kwetsbaar 
worden beschouwd. Dit kan alleen worden 
vastgesteld aan de hand van een 
individuele beoordeling, die zo snel 
mogelijk moet worden verricht door 
degenen die bevoegd zijn om 
beschermingsmaatregelen aan te bevelen. 
Bij die beoordeling moet o.a. rekening 
worden gehouden met leeftijd, geslacht, 
etnische afkomst, ras, religieuze 
overtuiging, seksuele voorkeur, 
gezondheidstoestand, handicap, 
communicatiemoeilijkheden, verhouding 
tot of afhankelijkheid van de verdachte, 
eerdere ervaring met misdrijven, het soort 
misdrijf of de aard van het misdrijf, 
bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit 
of terrorisme, alsook, in voorkomend 
geval, met het feit dat het slachtoffer een 
buitenlander is. Aan de beoordeling van 
slachtoffers van terrorisme moet bijzondere 
aandacht worden besteed, omdat 
terreurdaden zeer uiteenlopend zijn en gaan 
van massaterrorisme tot gericht terrorisme 
tegen bepaalde personen.

Or. en

Amendement 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)



PE483.693v02-00 66/139 AM\894864NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Slachtoffers van terrorisme zijn 
door de specifieke aard van het misdrijf 
bijzonder kwetsbaar. Slachtoffers van 
terrorisme worden geïntimideerd, vijandig 
bejegend en bedreigd met vergelding door 
leden van de gemeenschappen die in 
verband worden gebracht met de plegers 
van de terroristische handelingen; zij 
moeten derhalve vanuit de samenleving 
specifieke hulp en erkenning ontvangen 
en worden beschermd tegen haat en 
angst. De Commissie en de lidstaten 
moeten overwegen onverwijld specifieke 
wetgeving aan te nemen inzake 
slachtoffers van terrorisme om hun 
openbare aard te erkennen, en 
nauwkeuriger bepalingen op te nemen die 
zorgen voor adequate bescherming en 
steun, erkenning onder andere rechten, 
noodhulp op lange termijn, alomvattende 
compensatie, bescherming van het 
privéleven en het gezinsleven en van 
waardigheid en veiligheid, het recht op 
kennis van de waarheid en het recht op 
herinnering.

Or. en

Amendement 184
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voor slachtoffers die als kwetsbaar 
zijn geïdentificeerd, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om hen in 
de loop van de strafprocedure te
beschermen. Op basis van de individuele 
beoordeling moet in overleg met het 
slachtoffer en overeenkomstig de regels 

(19) Voor slachtoffers van wie gedacht 
wordt dat ze specifieke behoeften hebben, 
moeten de nodige maatregelen worden 
getroffen om hen te beschermen zodra 
victimisatie optreedt alsook vóór, tijdens 
en na afloop van de strafprocedure of om 
het even welke andere gerechtelijke 
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inzake de beoordelingvrijheid van de 
rechter worden bepaald welke maatregelen 
precies worden genomen. De bezorgdheid 
en de angsten van het slachtoffer in 
verband met de procedure moeten een 
belangrijke factor zijn bij het 
beantwoorden van de vraag of hij 
bijzondere maatregelen nodig heeft.

procedure die verband houdt met het 
misdrijf. Op basis van de individuele 
beoordeling moet, in overleg met het 
slachtoffer en overeenkomstig de regels 
inzake de beoordelingsvrijheid van de 
rechter, worden bepaald welke maatregelen 
precies worden genomen, en de aard en 
reikwijdte van deze maatregelen moeten 
in overeenstemming zijn met het 
internationale recht en de internationale 
regels inzake bescherming. De 
bezorgdheid en de angsten van het 
slachtoffer in verband met de procedure 
moeten een belangrijke factor zijn bij het 
beantwoorden van de vraag of hij 
bijzondere maatregelen nodig heeft.

Or. es

Amendement 185
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voor slachtoffers die als kwetsbaar 
zijn geïdentificeerd, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om hen in 
de loop van de strafprocedure te 
beschermen. Op basis van de individuele 
beoordeling moet in overleg met het 
slachtoffer en overeenkomstig de regels 
inzake de beoordelingvrijheid van de 
rechter worden bepaald welke maatregelen 
precies worden genomen. De bezorgdheid 
en de angsten van het slachtoffer in 
verband met de procedure moeten een 
belangrijke factor zijn bij het 
beantwoorden van de vraag of hij 
bijzondere maatregelen nodig heeft.

(19) Voor slachtoffers die als kwetsbaar 
zijn geïdentificeerd, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om hen in 
de loop van de strafprocedure te 
beschermen. Op basis van een 
professionele individuele beoordeling moet 
in overleg met het slachtoffer en 
overeenkomstig de regels inzake de 
beoordelingvrijheid van de rechter worden 
bepaald welke maatregelen precies worden 
genomen. De bezorgdheid en de angsten 
van het slachtoffer in verband met de 
procedure moeten een belangrijke factor 
zijn bij het beantwoorden van de vraag of 
hij bijzondere maatregelen nodig heeft.

Or. es
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Amendement 186
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voor slachtoffers die als kwetsbaar 
zijn geïdentificeerd, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om hen in 
de loop van de strafprocedure te 
beschermen. Op basis van de individuele 
beoordeling moet in overleg met het 
slachtoffer en overeenkomstig de regels 
inzake de beoordelingvrijheid van de 
rechter worden bepaald welke maatregelen 
precies worden genomen. De bezorgdheid 
en de angsten van het slachtoffer in 
verband met de procedure moeten een 
belangrijke factor zijn bij het 
beantwoorden van de vraag of hij 
bijzondere maatregelen nodig heeft.

(19) Voor slachtoffers die als kwetsbaar 
zijn geïdentificeerd, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om hen in 
de loop van de strafprocedure en indien 
nodig ook daarna te beschermen. Op basis 
van de individuele beoordeling moet in 
overleg met het slachtoffer en 
overeenkomstig de regels inzake de 
beoordelingvrijheid van de rechter worden 
bepaald welke maatregelen precies worden 
genomen. De bezorgdheid en de angsten 
van het slachtoffer in verband met de 
procedure moeten een belangrijke factor 
zijn bij het beantwoorden van de vraag of 
hij bijzondere maatregelen nodig heeft.

Or. it

Amendement 187
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Bij de toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn moet, overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 1989, het belang van het kind 
voorop staan.

(20) Bij de toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn moet, overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 1989, het belang van het kind 
voorop staan. Er moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan kinderen, in 
het bijzonder niet-begeleide kinderen, die 
wegens hun bijzonder kwetsbare positie 
bescherming, ondersteuning en specifieke 
bijstand nodig hebben. De lidstaten zien 
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toe op de aanwezigheid van gepaste 
garanties voor de verstrekking van 
passende bescherming aan kinderen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de specifieke acties om 
kinderen bij te staan en te ondersteunen 
bij hun lichamelijke en psychosociale 
herstel worden uitgevoerd op basis van 
een individuele beoordeling van de eigen 
situatie van elk kindslachtoffer 
afzonderlijk. Personen die beroepshalve te 
maken kunnen krijgen met 
kindslachtoffers, moeten eveneens goed 
worden opgeleid over de rechten en 
behoeften van kinderen uit verschillende 
leeftijdsgroepen en over het soort 
procedure dat het best op hen is 
afgestemd.

Or. fr

Amendement 188
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Bij de uitvoering van deze 
richtlijn moet rekening worden gehouden 
met het VN-Verdrag van 1979 betreffende 
afschaffing van alle vormen van 
discriminatie van de vrouw (CEDAW), de 
aanbevelingen en beslissingen van de 
CEDAW-commissie en het Verdrag van 
de Raad van Europa inzake de 
voorkoming en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen.

Or. es

Amendement 189
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Bij de toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn moeten de 
lidstaten met de nodige zorg te werk gaan 
en toezien op de bescherming van de 
rechten van de vrouw, uitgaande van de 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
VN-Verdrag betreffende afschaffing van 
alle vormen van discriminatie van de 
vrouw, en rekening houden met de 
normen die zijn vervat in het Verdrag van 
de Raad van Europa ter bestrijding van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld.

Or. en

Amendement 190
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het risico op verdere victimisatie door 
de dader dan wel als gevolg van de 
deelname aan de strafprocedure moet 
worden beperkt door de procedure op een 
gecoördineerde manier te laten verlopen, 
waarbij het slachtoffer met respect wordt 
behandeld en aldus vertrouwen kan krijgen 
in de autoriteiten. Het contact met de 
autoriteiten moet zo vlot mogelijk 
verlopen, terwijl onnodige contacten met 
het slachtoffer zoveel mogelijk worden 
vermeden, bijvoorbeeld door 
ondervragingen op video op te nemen en 
die video-opnamen in het strafproces als 
bewijs toe te laten. Rechtsbeoefenaars 
moeten kunnen beschikken over zoveel 

(22) Het risico op verdere victimisatie door 
de dader dan wel als gevolg van de 
deelname aan de strafprocedure moet 
worden beperkt door de procedure op een 
gecoördineerde manier te laten verlopen, 
waarbij de rechten en behoeften van het 
slachtoffer centraal staan en het 
slachtoffer met respect wordt behandeld en 
aldus vertrouwen kan krijgen in de 
autoriteiten. Het contact met de autoriteiten 
moet zo vlot mogelijk verlopen, terwijl 
onnodige contacten met het slachtoffer 
zoveel mogelijk worden vermeden, 
bijvoorbeeld door ondervragingen op video 
op te nemen en die video-opnamen in het 
strafproces als bewijs toe te laten of door 



AM\894864NL.doc 71/139 PE483.693v02-00

NL

mogelijk middelen om te voorkomen dat 
het slachtoffer in het strafproces 
getraumatiseerd raakt, bijvoorbeeld als 
gevolg van oogcontact met de dader, zijn 
familieleden, zijn medeplichtigen of het 
publiek. De lidstaten worden daarom 
aangemoedigd om passende, haalbare en 
praktische maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat er in 
gerechtsgebouwen afzonderlijke 
wachtkamers voor slachtoffers zijn. De 
bescherming van het privéleven van het 
slachtoffer kan van groot belang zijn om 
verdere victimisatie te voorkomen en kan 
met verschillende maatregelen worden 
bereikt, bijvoorbeeld door informatie over 
de identiteit en de verblijfplaats van het 
slachtoffer niet of slechts in de beperkte 
mate vrij te geven. Vooral kinderen die 
slachtoffer zijn, moeten worden 
beschermd, bijvoorbeeld door de naam van 
het kind niet bekend te maken.

een beroep te doen op gespecialiseerde 
diensten voor slachtofferhulp. 
Rechtsbeoefenaars moeten kunnen 
beschikken over zoveel mogelijk middelen 
– inclusief doeltreffende 
beschermingsmaatregelen die de 
beschuldigde beletten in contact te treden 
met het slachtoffer – om te voorkomen dat 
het slachtoffer vóór, tijdens en na het 
strafproces getraumatiseerd raakt, 
bijvoorbeeld als gevolg van oogcontact met 
de dader, zijn familieleden, zijn 
medeplichtigen of het publiek. De lidstaten 
worden daarom aangemoedigd om 
passende, haalbare en praktische 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat er in gerechtsgebouwen afzonderlijke 
wachtkamers voor slachtoffers zijn. De 
bescherming van het privéleven van het 
slachtoffer kan van groot belang zijn om 
verdere victimisatie te voorkomen en kan 
met verschillende maatregelen worden 
bereikt, bijvoorbeeld door informatie over 
de identiteit en de verblijfplaats van het 
slachtoffer niet of slechts in de beperkte 
mate vrij te geven. Vooral kinderen die 
slachtoffer zijn, moeten worden 
beschermd, bijvoorbeeld door de naam van 
het kind niet bekend te maken.

Or. es

Amendement 191
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het risico op verdere victimisatie door 
de dader dan wel als gevolg van de 
deelname aan de strafprocedure moet 
worden beperkt door de procedure op een 
gecoördineerde manier te laten verlopen, 
waarbij het slachtoffer met respect wordt 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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behandeld en aldus vertrouwen kan krijgen 
in de autoriteiten. Het contact met de 
autoriteiten moet zo vlot mogelijk 
verlopen, terwijl onnodige contacten met 
het slachtoffer zoveel mogelijk worden 
vermeden, bijvoorbeeld door 
ondervragingen op video op te nemen en 
die video-opnamen in het strafproces als 
bewijs toe te laten. Rechtsbeoefenaars 
moeten kunnen beschikken over zoveel 
mogelijk middelen om te voorkomen dat 
het slachtoffer in het strafproces 
getraumatiseerd raakt, bijvoorbeeld als 
gevolg van oogcontact met de dader, zijn 
familieleden, zijn medeplichtigen of het
publiek. De lidstaten worden daarom 
aangemoedigd om passende, haalbare en 
praktische maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat er in 
gerechtsgebouwen afzonderlijke 
wachtkamers voor slachtoffers zijn. De 
bescherming van het privéleven van het 
slachtoffer kan van groot belang zijn om 
verdere victimisatie te voorkomen en kan 
met verschillende maatregelen worden 
bereikt, bijvoorbeeld door informatie over 
de identiteit en de verblijfplaats van het 
slachtoffer niet of slechts in de beperkte 
mate vrij te geven. Vooral kinderen die 
slachtoffer zijn, moeten worden 
beschermd, bijvoorbeeld door de naam van 
het kind niet bekend te maken.

Or. es

Amendement 192
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het risico op verdere victimisatie door 
de dader dan wel als gevolg van de 
deelname aan de strafprocedure moet 

(22) Het risico op verdere victimisatie door 
de dader dan wel als gevolg van de 
deelname aan de strafprocedure moet 
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worden beperkt door de procedure op een 
gecoördineerde manier te laten verlopen, 
waarbij het slachtoffer met respect wordt 
behandeld en aldus vertrouwen kan krijgen 
in de autoriteiten. Het contact met de 
autoriteiten moet zo vlot mogelijk 
verlopen, terwijl onnodige contacten met 
het slachtoffer zoveel mogelijk worden 
vermeden, bijvoorbeeld door 
ondervragingen op video op te nemen en 
die video-opnamen in het strafproces als 
bewijs toe te laten. Rechtsbeoefenaars 
moeten kunnen beschikken over zoveel 
mogelijk middelen om te voorkomen dat 
het slachtoffer in het strafproces 
getraumatiseerd raakt, bijvoorbeeld als 
gevolg van oogcontact met de dader, zijn 
familieleden, zijn medeplichtigen of het 
publiek. De lidstaten worden daarom 
aangemoedigd om passende, haalbare en 
praktische maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat er in 
gerechtsgebouwen afzonderlijke 
wachtkamers voor slachtoffers zijn. De 
bescherming van het privéleven van het 
slachtoffer kan van groot belang zijn om 
verdere victimisatie te voorkomen en kan 
met verschillende maatregelen worden 
bereikt, bijvoorbeeld door informatie over 
de identiteit en de verblijfplaats van het 
slachtoffer niet of slechts in de beperkte 
mate vrij te geven. Vooral kinderen die 
slachtoffer zijn, moeten worden 
beschermd, bijvoorbeeld door de naam van 
het kind niet bekend te maken.

worden beperkt door de procedure op een 
gecoördineerde manier te laten verlopen, 
waarbij het slachtoffer met respect wordt 
behandeld en aldus vertrouwen kan krijgen 
in de autoriteiten. Het contact met de 
autoriteiten moet zo vlot mogelijk 
verlopen, terwijl onnodige contacten met
het slachtoffer zoveel mogelijk worden 
vermeden. Rechtsbeoefenaars moeten 
kunnen beschikken over zoveel mogelijk 
middelen om te voorkomen dat het 
slachtoffer in het strafproces 
getraumatiseerd raakt, bijvoorbeeld als 
gevolg van oogcontact met de dader, zijn 
familieleden, zijn medeplichtigen of het 
publiek. De lidstaten worden daarom 
aangemoedigd om passende, haalbare en 
praktische maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat er in 
gerechtsgebouwen afzonderlijke 
wachtkamers voor slachtoffers zijn. De 
bescherming van het privéleven van het 
slachtoffer kan van groot belang zijn om 
verdere victimisatie te voorkomen en kan 
met verschillende maatregelen worden 
bereikt, bijvoorbeeld door informatie over 
de identiteit en de verblijfplaats van het 
slachtoffer niet vrij te geven. Ook kinderen 
die slachtoffer zijn, moeten worden 
beschermd, bijvoorbeeld door de naam van 
het kind niet bekend te maken.

Or. nl

Amendement 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Zo nodig moedigen de lidstaten, 
terwijl zij het beginsel van vrijheid van 
meningsuiting erkennen, de media en 
journalisten aan richtsnoeren inzake 
zelfregulering vast te stellen en de 
maatregelen te nemen die noodzakelijk 
zijn om ervoor te zorgen dat zij het 
persoonlijke en gezinsleven van de 
slachtoffers, met name minderjarigen, en 
hun familieleden in het kader van hun 
voorlichtingswerkzaamheden 
beschermen. De lidstaten moeten de 
media proberen te weerhouden van 
vraaggesprekken met slachtoffers op 
ongelegen tijdstippen, het ondervragen 
van kinderen die slachtoffer zijn 
geworden, bespreking van de gruwelijke 
bijzonderheden van misdrijven, het 
bekendmaken van gegevens die 
ongunstige gevolgen hebben voor de 
geloofwaardigheid van de slachtoffers, het 
positief afschilderen van de dader en het 
leggen van de schuld bij het slachtoffer 
van het misdrijf. De lidstaten moeten erop 
toezien dat slachtoffers beschikken over 
doelmatige rechtsmiddelen als hun recht 
op eerbiediging van hun persoonlijke en 
familieleven is geschonden.

Or. en

Amendement 194
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Om een doelmatiger bescherming 
van de rechten en belangen van 
slachtoffers te vergemakkelijken, moeten 
de lidstaten een algemene alomvattend 
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aanpak via een aantal agentschappen 
ontwikkelen. In dit opzicht moeten de 
lidstaten zorgen voor adequate 
mechanismen die daadwerkelijke 
samenwerking mogelijk maken tussen de 
gerechtelijke macht, openbare aanklagers, 
wetshandhavingsinstanties, plaatselijke en 
regionale autoriteiten, naar behoren 
geïdentificeerde niet-gouvernementele 
organisaties en andere relevante 
organisaties. De term "mechanisme" 
verwijst naar al dan niet officiële 
structuren zoals overeengekomen 
protocollen, rondetafeloverleg en andere 
methoden die een aantal specialisten in 
staat stellen op genormeerde wijze samen 
te werken.

Or. it

Amendement 195
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Als er overeenkomstig deze richtlijn 
een voogd en/of een vertegenwoordiger 
voor het kind moet worden aangesteld,
mogen deze functies door dezelfde persoon 
of door een rechtspersoon, een instelling of 
een autoriteit worden uitgeoefend.

(23) Als er overeenkomstig deze richtlijn 
een voogd en/of een vertegenwoordiger 
voor het kind moet worden 
aangesteld, kunnen deze functies door 
dezelfde persoon of door een 
rechtspersoon, een instelling of een 
autoriteit worden uitgeoefend.

Or. nl

Amendement 196
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien ze beroepshalve 
veel te maken hebben met slachtoffers met 
bijzondere behoeften, moeten ze hiervoor
een gespecialiseerde opleiding krijgen, 
alsook een opleiding over de specifieke 
diensten waarnaar slachtoffers moeten 
worden doorverwezen.

Or. es

Amendement 197
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures persoonlijk in contact 
kunnen komen met slachtoffers, moeten 
worden opgeleid om de behoeften van 
slachtoffers te onderkennen en daarop 
adequaat te reageren. Die opleiding moet 
bestaan uit een basismodule en 
vervolgmodules – onder meer voor het 
aanleren van gebarentaal – op een niveau 
dat aangepast is aan hun contact met het 
slachtoffer. Indien nodig moeten zij een 
gespecialiseerde opleiding krijgen.

Or. hu
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Motivering

Verduidelijking om de rechten van slachtoffers te garanderen en veilig te stellen, conform 
paragrafen 11 en 37 van de resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 (over 
mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de Europese strategie voor mensen 
met een handicap 2010-2020).

Amendement 198
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding of een 
specifieke psychologische opleiding 
krijgen.

Or. it

Amendement 199
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te
onderkennen en daarop adequaat te
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten gepaste 
opleidingen kunnen volgen en ontvangen 
zodat ze slachtoffers kunnen herkennen, 
met hen kunnen omgaan, hun behoeften 
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een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

kunnen onderkennen en daarop adequaat 
kunnen reageren. Die opleiding moet 
bestaan uit een basismodule en 
vervolgmodules op een niveau dat 
aangepast is aan hun contact met het 
slachtoffer. Indien nodig moeten zij een 
gespecialiseerde opleiding krijgen. De 
lidstaten moeten aandringen op de 
verplichting van dergelijke trainingen 
voor politiediensten, advocaten, 
gezondheidsinstanties, sociale diensten en 
welzijnswerkers, rechters en medewerkers 
binnen gerechtelijke instanties, het 
personeel dat verantwoordelijk is voor de 
bescherming van de rechten van kinderen 
en alle andere personen die bij de 
uitoefening van hun beroepsactiviteiten 
een reële kans hebben om in contact te 
komen met slachtoffers.

Or. fr

Amendement 200
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten 
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.
Politiepersoneel, openbaar aanklagers en 
ander personeel dat betrokken is bij
gevallen van geweld op grond van 
geslacht moeten worden opgeleid in de 
juiste, geslachtsgevoelige aanpak van 
slachtoffers van dit soort geweld. Deze 
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opleidingen moeten in alle lidstaten 
geïnstitutionaliseerd en genormeerd 
worden en zij moeten worden uitgevoerd 
in nauw overleg met naar behoren 
geïdentificeerde niet-gouvernementele 
organisaties en verleners van diensten 
aan slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht.

Or. it

Amendement 201
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, moeten worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding moet bestaan uit 
een basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig moeten
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

(24) Alle ambtenaren die in het kader van 
strafprocedures met slachtoffers in contact 
kunnen komen, kunnen worden opgeleid 
om de behoeften van slachtoffers te 
onderkennen en daarop adequaat te 
reageren. Die opleiding kan bestaan uit een 
basismodule en vervolgmodules op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact 
met het slachtoffer. Indien nodig kunnen
zij een gespecialiseerde opleiding krijgen.

Or. nl

Amendement 202
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 

Schrappen
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met slachtoffers van misdrijven, 
stimuleren en nauw met hen 
samenwerken, meer bepaald in het kader 
van beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter 
bescherming en ondersteuning van 
slachtoffers van misdrijven.

Or. en

Amendement 203
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven. In dit verband moet bijzondere 
bekendheid worden gegeven aan alle 
nationale en communautaire 
programma's die de ontwikkeling van dit 
soort activiteiten ondersteunen, en moet 
de bureaucratische rompslomp 
geëlimineerd worden waarmee 
organisaties die van deze programma's 
willen gebruikmaken, geconfronteerd 
worden.

Or. es
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Amendement 204
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven. Voorts moeten de lidstaten 
over naar behoren opgeleide deskundigen 
beschikken die aan de behoeften van 
personen met een handicap kunnen 
voldoen, zodat deze hun rechten onder 
gelijkwaardige voorwaarden kunnen 
uitoefenen.

Or. es

Amendement 205
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die voltijds 
of op vrijwillige basis werken met 
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en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

slachtoffers van misdrijven, stimuleren en 
nauw met hen samenwerken, meer bepaald 
in het kader van beleidsinitiatieven, 
voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

Or. de

Motivering

De richtlijn moet melding maken van vrijwilligerswerk, dat een belangrijke factor in de 
slachtofferhulp vormt.

Amendement 206
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten moeten organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

(25) De lidstaten kunnen organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld, onder 
meer erkende en actieve niet-
gouvernementele organisaties die werken 
met slachtoffers van misdrijven, stimuleren 
en nauw met hen samenwerken, meer 
bepaald in het kader van 
beleidsinitiatieven, voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes, onderzoeks-
en onderwijsprogramma's en opleiding, 
alsook bij het toezien op en evalueren van 
de impact van maatregelen ter bescherming 
en ondersteuning van slachtoffers van 
misdrijven.

Or. nl
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Amendement 207
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Milieudelicten zijn niet 
slachtofferloos; collectieve of massale 
victimisatie, een tendens om ook niet-
conventionele slachtoffers aan te wijzen, 
en het feit dat victimisatie vaak geleidelijk 
en stil verloopt, bemoeilijken de aanpak 
van milieudelicten. Milieuschade en de 
slachtofferproblematiek raken niet alleen 
individuele belangen, maar ook die van 
hele gemeenschappen of groepen mensen, 
en nopen ertoe de gevolgen van ons 
huidige handelen voor toekomstige 
generaties vanuit het oogpunt van 
intergenerationele verantwoordelijkheid 
te bekijken en te erkennen dat elk lid van 
de huidige en toekomstige generaties het 
recht heeft in een milieu te leven dat zijn 
of haar gezondheid en welzijn waarborgt, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1367/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 september 2006 betreffende 
de toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen1. 
Bepaalde procedurele milieurechten, o.a. 
inzake de toegang tot de rechter, kunnen 
worden gewaarborgd door in deze 
richtlijn het milieu en zijn ecosystemen te 
erkennen als potentiële slachtoffers van 
schade als gevolg van onrechtmatig 
handelen.

____________
1 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.
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Or. en

Amendement 208
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Verdere victimisatie, intimidatie 
en discriminatie kunnen zich voordoen 
wanneer slachtoffers het doelwit van 
beledigingen worden op grond van hun 
ras, godsdienst, overtuiging, nationaliteit, 
leeftijd, seksuele gerichtheid, handicap, 
geslacht of sociale achtergrond. Een 
andere reden voor het niet aangeven van 
misdrijven zijn het geringe vertrouwen in 
het strafrechtssysteem, moeite met het 
begrijpen van het systeem voor de 
indiening van klachten en vrees voor 
onaanvaardbare behandeling door de 
autoriteiten, die weliswaar beweren dat 
slachtoffers dezelfde burgerrechten 
hebben als vertegenwoordigers van de 
autoriteiten maar niettemin geen geloof 
hechten aan wat slachtoffers zeggen of 
hen niet begrijpen (bijvoorbeeld als gevolg 
van doofheid). Er is ook de vrees dat deze 
instanties de slachtoffers zonder respect 
zullen behandelen of hun status van 
slachtoffer niet zullen erkennen. Om 
aangifte aan te moedigen en te 
vergemakkelijken en slachtoffers in staat 
te stellen de kring van herhaald 
slachtofferschap te doorbreken, is het 
noodzakelijk dat de slachtoffers kunnen 
beschikken over betrouwbare 
ondersteunende diensten en dat de 
verantwoordelijke instanties bereid zijn 
met respect, invoelingsvermogen, 
rechtvaardig en professioneel te reageren 
op de meldingen van slachtoffers. Dit 
vergt van de bevoegde instanties gepaste 
opleiding en een adequaat 
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specialisatieniveau en vereist regelgeving 
waarin voldoende aandacht wordt besteed 
aan de rechten van slachtoffers, met 
inbegrip van het recht op bescherming 
tegen intimidatie en secundaire 
victimisatie. Deze maatregelen moeten het 
ook mogelijk maken dat derde personen 
aangifte doen van misdrijven, diensten 
voor slachtofferhulp toestaan om 
procedurele rechtsbijstand te verlenen en 
het gebruik toelaten van 
communicatietechnologieën zoals e-mail, 
officiële, gecertificeerde of geregistreerde 
video-opnames en andere elektronische 
middelen voor de indiening en registratie 
van klachten.

Or. hu

Motivering

Deze precisering is nodig om de rechten van met name dove mensen veilig te stellen, 
aangezien het niet altijd vanzelf spreekt dat doven die alleen gebarentaal verstaan, ook de in 
hun land gesproken taal begrijpen.

Amendement 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Verdere victimisatie, intimidatie 
en discriminatie kunnen zich voordoen 
wanneer slachtoffers het doelwit van 
beledigingen worden op grond van 
persoonlijke kenmerken, zoals ras, 
godsdienst, overtuigingen, nationaliteit, 
leeftijd, seksuele gerichtheid, handicap, 
geslacht, genderidentiteit, genderexpressie 
of sociale achtergrond, hetgeen een 
belangrijke oorzaak is van het hoge 
percentage misdrijven waarvan geen 
aangifte wordt gedaan. Een gering 
vertrouwen in het strafrechtssysteem, 
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moeite met het begrijpen van het systeem 
voor het indienen van een klacht en angst 
voor onaanvaardbare behandeling door 
de autoriteiten omdat zij het slachtoffer 
niet geloven of met een gebrek aan respect 
en erkenning bejegenen, zijn andere 
redenen om geen aangifte van een 
misdrijf te doen. Om het doen van 
aangifte te stimuleren en te 
vergemakkelijken en slachtoffers in staat 
te stellen de cirkel van herhaalde 
victimisatie te doorbreken, is het absoluut 
noodzakelijk dat er betrouwbare 
hulpverlening voor de slachtoffers is en 
dat de autoriteiten in de lidstaten bereid 
zijn respectvol, attent, op gelijke wijze en 
professioneel met de aangiften van 
slachtoffers om te gaan. Dit vereist 
voldoende opleiding en een passende 
specialisatiegraad bij alle relevante 
autoriteiten, alsmede regelgeving waarin 
voldoende aandacht is voor de rechten 
van slachtoffers, waaronder het recht op 
bescherming tegen intimidatie en 
secundaire victimisatie. Tot de 
maatregelen kan ook behoren dat derden 
de mogelijkheid krijgen aangifte doen, dat 
organisaties voor slachtofferhulp worden 
gemachtigd om namens slachtoffers een 
procedure in te leiden, en dat het gebruik 
van communicatietechnologie, zoals e-
mail of e-formulieren, wordt toegestaan 
om een klacht in te dienen.

Or. en

Amendement 210
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Aangezien de doelstelling 
gemeenschappelijke minimumnormen vast 

(26) Aangezien het vaststellen van
minimumnormen voldoende door de 
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te stellen niet voldoende door de lidstaten 
eenzijdig op nationaal, regionaal of lokaal 
niveau kan worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang en effecten 
van de maatregelen beter op het niveau 
van de Unie kan worden bereikt, kunnen 
het Europees Parlement en de Raad 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlĳn 
niet verder dan wat nodig om die 
doelstelling te verwezenlijken.

lidstaten zélf kan worden verwezenlijkt, is
de voorgestelde richtlijn in strijd met het 
in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel.

Or. nl

Motivering

Nederland heeft zijn slachtofferhulp en -bescherming reeds prima op orde en heeft de 
voorgestelde richtlijn derhalve niet nodig.

Amendement 211
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De bij de toepassing van deze richtlijn 
verwerkte persoonsgegevens moeten 
worden beschermd overeenkomstig 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
van 27 november 2008 over de 
bescherming van persoonsgegevens die
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken22 en overeenkomstig de 
beginselen die zijn vastgelegd in het 
Verdrag van de Raad van Europa van 
28 januari 1981 tot bescherming van 
personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, dat door alle lidstaten 

(27) De bij de eventuele toepassing van 
deze richtlijn verwerkte persoonsgegevens 
dienen overeenkomstig nationale 
regelgeving te worden beschermd.
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is geratificeerd.

Or. nl

Amendement 212
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, 
diensten voor slachtofferhulp of diensten 
voor herstelrecht op een respectvolle, 
tactvolle en professionele manier als 
slachtoffer worden erkend en bejegend.

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure of andere 
gerechtelijke procedure in verband met 
het misdrijf kunnen deelnemen en zonder 
enige discriminatie in alle contacten met 
bevoegde instanties, diensten voor 
slachtofferhulp of herstelrecht of andere 
instanties voor slachtoffers van een 
misdrijf op een respectvolle, tactvolle en 
professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Or. en

Amendement 213
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle, 
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en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

gepersonaliseerde en professionele manier 
als slachtoffer worden erkend en bejegend.

Or. es

Amendement 214
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie op welke 
grond ook, zoals kunne, ras, huidskleur, 
etnische of sociale afkomst, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of 
levensovertuiging, politieke of andere 
opvattingen, nationaliteit, lidmaatschap 
van een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd, geslacht,
genderidentiteit en –expressie, seksuele 
gerichtheid, immigratie- en verblijfsstatus 
en gezondheidstoestand (met inbegrip van 
hiv en aids), in alle contacten met 
overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Or. en

Amendement 215
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, 
diensten voor slachtofferhulp of diensten 
voor herstelrecht op een respectvolle, 
tactvolle en professionele manier als 
slachtoffer worden erkend en bejegend.

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven, 
ongeacht hun juridische status, passende 
bescherming en steun krijgen, aan de 
strafprocedure kunnen deelnemen en 
zonder enige discriminatie in alle contacten 
met bevoegde instanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Or. en

Amendement 216
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan alle stadia van de strafprocedure 
kunnen deelnemen en zonder enige 
discriminatie in alle contacten met 
overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Or. it

Amendement 217
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle slachtoffers van misdrijven 
passende bescherming en steun krijgen, 
aan de strafprocedure kunnen deelnemen 
en zonder enige discriminatie in alle 
contacten met overheidsinstanties, diensten 
voor slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Deze richtlijn heeft tot doel ervoor te 
zorgen dat alle onschuldige slachtoffers 
van misdrijven passende bescherming en 
steun krijgen, aan de strafprocedure 
kunnen deelnemen en zonder enige 
discriminatie in alle contacten met 
overheidsinstanties, diensten voor 
slachtofferhulp of diensten voor 
herstelrecht op een respectvolle, tactvolle 
en professionele manier als slachtoffer 
worden erkend en bejegend.

Or. it

Amendement 218
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een natuurlijke persoon die als direct 
gevolg van een misdrijf schade, met 
inbegrip van lichamelijk of geestelijk 
letsel, geestelijke pijn of economische 
schade, heeft geleden;

(i) een natuurlijke persoon die individueel 
of collectief als direct gevolg van een 
misdrijf schade heeft geleden, met inbegrip 
van lichamelijk of geestelijk letsel, 
geestelijke pijn, economische schade of 
een aanzienlijke aantasting van zijn of 
haar grondrechten door handelingen of 
omissies die in strijd zijn met het in de 
lidstaten geldende strafrecht, met inbegrip 
van de wetgeving inzake crimineel 
machtsmisbruik;

Or. en

Amendement 219
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt i bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) een natuurlijk persoon die in 
zijn/haar persoonlijke, maatschappelijke 
of openbare leven te lijden heeft onder 
discriminatie op grond van zijn/haar 
seksuele, taalkundige of etnische identiteit 
of zijn/haar levensbeschouwelijke, 
ideologische, politieke, culturele of 
religieuze overtuigingen; 

Or. it

Amendement 220
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i ter) een natuurlijk persoon die het 
doelwit vormt van complotten of plannen 
– vanwege terroristische groeperingen, 
misdaadorganisaties, maffiafacties of 
georganiseerdemisdaadgroeperingen, die 
continu kunnen optreden – die tot doel 
hebben hem/haar te doden, zijn/haar 
vrijheid van meningsuiting, 
bewegingsvrijheid of deelname aan het 
maatschappelijke of openbare leven te 
beperken of economische of 
psychologische schade toe te brengen;

Or. it

Amendement 221
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt i quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quater) een natuurlijk persoon die heeft 
meegewerkt met het gerecht en sindsdien 
voortdurend onder bedreiging leeft van 
terroristische groeperingen, 
misdaadorganisaties, maffiafacties of 
georganiseerdemisdaadgroeperingen, die 
op elk ogenblik in actie kunnen treden;  

Or. it

Amendement 222
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt i quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i quinquies) een natuurlijk persoon die 
gedwongen is in voor een menselijk wezen 
ongezonde materiële of psychologische 
omstandigheden te leven; 

Or. it

Amendement 223
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de familieleden van een persoon die als 
gevolg van een misdrijf is overleden;

(ii) de naaste familieleden of personen ten 
laste van het slachtoffer dat als gevolg van 
een misdrijf is overleden, en de personen 
die schade hebben geleden toen zij 
ingrepen om slachtoffers in nood bij te 
staan of victimisatie te voorkomen;

Or. en
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Amendement 224
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de familieleden van een persoon die als 
gevolg van een misdrijf is overleden;

(ii) de familieleden van een persoon die als 
gevolg van een misdrijf is overleden of zijn 
lichamelijke of geestelijke vermogens 
heeft verloren;

Or. en

Amendement 225
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de familieleden van een persoon die als 
gevolg van een misdrijf is overleden;

(ii) het familielid/de familieleden en het 
embryo/de embryo's van een persoon die 
als gevolg van een misdrijf is overleden of 
gehandicapt geworden is;

Or. hu

Motivering

Het optreden van een blijvende handicap – die objectief waarneembaar is, hetzij fysiek, hetzij 
op geestelijk vlak – vormt een ernstige hindernis in een omgeving die niet op deze handicap is 
afgestemd. Het verlies van een embryo mag niet gewoon als een (ernstig) fysiek letsel 
beschouwd worden, aangezien embryo's in Europese landen met terugwerkende kracht 
kunnen beschikken over rechtsbevoegdheid die gekoppeld is aan en afhangt van het levend ter 
wereld komen van het embryo (bijvoorbeeld in het erfrecht); dit geldt niet bij het verlies van 
een ander lichaamsdeel. (Het opzettelijk en radicaal wijzigen van een erfopvolging zonder 
testament geeft aanleiding tot een andere situatie.)
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Amendement 226
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de familieleden van een persoon die als 
gevolg van een misdrijf is overleden;

(ii) de familieleden van een persoon die als 
rechtstreeks gevolg van een misdrijf is 
overleden, waardoor zij schade hebben 
geleden;

Or. en

Amendement 227
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) het milieu dat schade lijdt als 
gevolg van een misdrijf. De lidstaten 
waarborgen dat elke groep, stichting of 
vereniging die zich volgens haar 
overeenkomstig het nationale recht 
vastgestelde statuten richt op de 
bescherming van het milieu, de in 
hoofdstuk 3 van deze richtlijn omschreven 
rechten kan uitoefenen.    

Or. en

Amendement 228
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) minderjarigen die nakomelingen 
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zijn of ten laste komen van het slachtoffer 
dat als gevolg van een vermeend misdrijf 
lichamelijke of geestelijke schade heeft 
geleden.

Or. en

Amendement 229
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) het familielid/de familieleden van 
een persoon die als gevolg van een 
misdrijf is overleden, of de als voogd of 
vertegenwoordiger van een slachtoffer 
erkende persoon/personen die op het 
ogenblik van of als gevolg van het misdrijf 
geheel of gedeeltelijk onbekwaam is/zijn 
geworden;

Or. hu

Motivering

Het optreden van een blijvende handicap – die objectief waarneembaar is, hetzij fysiek, hetzij 
op geestelijk vlak – vormt een ernstige hindernis in een omgeving die niet op deze handicap is 
afgestemd. Het verlies van een embryo mag niet gewoon als een (ernstig) fysiek letsel 
beschouwd worden, aangezien embryo's in Europese landen met terugwerkende kracht 
kunnen beschikken over rechtsbevoegdheid die gekoppeld is aan en afhangt van het levend ter 
wereld komen van het embryo (bijvoorbeeld in het erfrecht); dit geldt niet bij het verlies van 
een ander lichaamsdeel. (Het opzettelijk en radicaal wijzigen van een erfopvolging zonder 
testament geeft aanleiding tot een andere situatie.)

Amendement 230
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a – punt ii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) de familieleden van een persoon 
die als gevolg van een misdrijf ernstig 
gewond is geraakt, of steun verlenende 
personen die de officiële toelating hebben 
om in hoge mate hulpbehoevende 
slachtoffers te helpen bij de uitoefening 
van hun rechtsbevoegdheid, zowel voor 
als na het misdrijf.

Or. lt

Amendement 231
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "familieleden": de echtgenoot, de 
levenspartner, de geregistreerde partner, 
de bloedverwanten in rechte lijn, de 
broers en zusters, en de personen die van 
het slachtoffer afhankelijk zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

De verwijzing naar levenspartners en geregistreerde partners lijkt misplaatst omdat deze in 
een groot aantal lidstaten niet worden erkend. In algemene zin is het beter deze bepaling te 
schappen om eerbiediging van de nationale bevoegdheden op het gebied van het familierecht 
te garanderen.

Amendement 232
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "familieleden": de echtgenoot, de 
levenspartner, de geregistreerde partner, 
de bloedverwanten in rechte lijn, de broers 
en zusters, en de personen die van het 
slachtoffer afhankelijk zijn;

b) "familieleden": de echtgenoot, de 
persoon die in een vaste intieme relatie 
met het slachtoffer duurzaam en 
ononderbroken in een gemeenschappelijk 
huishouden samenwoont, de 
bloedverwanten in rechte lijn, de broers en 
zusters, en de personen die van het 
slachtoffer afhankelijk zijn;

Or. en

Amendement 233
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "levenspartner": een persoon met wie 
het slachtoffer duurzaam en 
ononderbroken samenwoont, zonder dat 
die relatie bij een autoriteit is 
geregistreerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "levenspartner": een persoon met wie 
het slachtoffer duurzaam en 
ononderbroken samenwoont, zonder dat 
die relatie bij een autoriteit is 
geregistreerd;

Schrappen
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Or. en

Motivering

De verwijzing naar levenspartners in artikel 2, punt c), lijkt misplaatst omdat deze in een 
groot aantal lidstaten niet worden erkend. In algemene zin is het beter deze bepaling te 
schappen om eerbiediging van de nationale bevoegdheden op het gebied van het familierecht 
te garanderen.

Amendement 235
Kinga Göncz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "levenspartner": een persoon met wie 
het slachtoffer duurzaam en ononderbroken 
samenwoont, zonder dat die relatie bij een 
autoriteit is geregistreerd;

c) "levenspartner": elke persoon, zonder 
enig onderscheid, met wie het slachtoffer 
duurzaam en ononderbroken samenwoont, 
zonder dat die relatie bij een autoriteit is 
geregistreerd;

Or. en

Amendement 236
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "geregistreerde partner": de partner 
waarmee het slachtoffer overeenkomstig 
de wetgeving van een lidstaat een 
geregistreerd partnerschap heeft gesloten;

Schrappen

Or. en

Amendement 237
Anna Záborská
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "geregistreerde partner": de partner 
waarmee het slachtoffer overeenkomstig 
de wetgeving van een lidstaat een 
geregistreerd partnerschap heeft gesloten;

Schrappen

Or. en

Motivering

De verwijzing naar geregistreerde partners in artikel 2, punt d), lijkt misplaatst omdat deze in 
een groot aantal lidstaten niet worden erkend. In algemene zin is het beter deze bepaling te 
schappen om eerbiediging van de nationale bevoegdheden op het gebied van het familierecht 
te garanderen.

Amendement 238
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het slachtoffer en de 
dader samen te brengen om tussen hen
een minnelijke schikking te bereiken over 
de wijze waarop de schade die het gevolg 
is van het misdrijf kan worden hersteld;

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het bereiken van een 
buitengerechtelijke regeling van de zaak 
te bevorderen door middel van een 
minnelijke schikking waarin de 
beschuldigde zijn verantwoordelijkheid in 
het misdrijf erkent en zich verplicht tot
herstel van de geleden schade en het 
slachtoffer schadevergoeding en 
compensatie betaalt, op voorwaarde dat 
het slachtoffer hiermee instemt en de 
beschuldigde aan de overeengekomen 
voorwaarden voldoet.

Or. es
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Amendement 239
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het slachtoffer en de 
dader samen te brengen om tussen hen 
een minnelijke schikking te bereiken over 
de wijze waarop de schade die het gevolg 
is van het misdrijf kan worden hersteld;

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben een proces van 
rechtsherstel te ondersteunen waarin de 
beschuldigde de verantwoordelijkheid op 
zich neemt, zich verplicht tot herstel van 
de geleden schade en schadevergoeding 
en compensatie betaalt, hetgeen kan 
leiden tot een buitengerechtelijke 
schikking van de strafzaak als het 
slachtoffer daarmee instemt en als de 
beschuldigde aan de herstelvoorwaarden 
voldoet;

Or. en

Motivering

De bestaande formulering is problematisch; het klinkt alsof slachtoffer en beschuldigde "een 
onderling probleem oplossen" en laat buiten beschouwing dat de een, het slachtoffer, door de 
ander, de beschuldigde, tot slachtoffer is gemaakt.

Amendement 240
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het slachtoffer en de 
dader samen te brengen om tussen hen een 
minnelijke schikking te bereiken over de 
wijze waarop de schade die het gevolg is 
van het misdrijf kan worden hersteld;

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het slachtoffer en de 
dader samen te brengen om tussen hen een 
minnelijke schikking te bereiken over de 
wijze waarop de schade die het gevolg is 
van het misdrijf kan worden hersteld. In
deze rechtsbenadering ligt het accent op 
de behoeften van het slachtoffer, de dader 
en de betrokken gemeenschap en niet op 
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het voldoen aan abstracte 
rechtsbeginselen of het bestraffen van de 
dader;

Or. en

Amendement 241
Claude Moraes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het slachtoffer en de 
dader samen te brengen om tussen hen een 
minnelijke schikking te bereiken over de 
wijze waarop de schade die het gevolg is 
van het misdrijf kan worden hersteld;

e) "herstelrecht": activiteiten die als 
doelstelling hebben het slachtoffer en de 
dader samen te brengen om tussen hen een 
minnelijke schikking te bereiken over de 
wijze waarop de schade die het gevolg is 
van het misdrijf kan worden hersteld. 
Daarbij kunnen slachtoffer en dader 
elkaar rechtstreeks ontmoeten of er kan 
indirect contact plaatsvinden waarbij het 
slachtoffer de dader niet ontmoet.

Or. en

Amendement 242
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "persoon met een handicap": een 
persoon met een lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele of zintuiglijke beperking die 
hem in wisselwerking met diverse 
drempels kan beletten volledig, effectief 
en op voet van gelijkheid met anderen in 
de samenleving te participeren.

Schrappen

Or. en
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Amendement 243
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "diensten voor slachtofferhulp": 
diensten die volledige of gedeeltelijke 
steun verlenen en het slachtoffer onder 
meer begeleiden of vertegenwoordigen 
voor de rechtbank; deze diensten zijn 
onafhankelijk en hebben als hoofddoel de 
verdediging van de rechten en behoeften 
van het slachtoffer; tot deze diensten 
behoren ook gespecialiseerde diensten 
voor specifieke groepen slachtoffers, zoals 
slachtoffers van geweld op grond van 
geslacht, kinderen, slachtoffers van 
terroristische aanslagen enz.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "geweld op grond van geslacht": 
geweld dat tegen een vrouw wordt 
gebruikt wegens haar vrouw-zijn of 
waaronder vrouwen in onevenredige mate 
te lijden hebben, of geweld dat tegen een 
persoon wordt gebruikt wegens zijn of 
haar geslacht of genderidentiteit.

Or. en
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Amendement 245
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "geweld op grond van geslacht": 
geweld tegen vrouwen dat een vorm van 
discriminatie is in de zin van het Verdrag 
betreffende afschaffing van alle vormen 
van discriminatie van de vrouw en dat 
tegen vrouwen wordt gebruikt wegens hun 
vrouw-zijn of waaronder vrouwen in 
onevenredige mate te lijden hebben, of 
geweld dat tegen een persoon wordt 
gebruikt wegens zijn of haar geslacht of 
genderidentiteit.

Or. en

Amendement 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "geweld op grond van geslacht": 
een misdrijf dat zich richt tegen een 
persoon wegens zijn of haar geslacht of 
genderidentiteit of waaronder personen 
van een bepaald geslacht of met een 
bepaalde genderidentiteit in onevenredige 
mate te lijden hebben, en dat resulteert in 
lichamelijk of geestelijk letsel, emotioneel 
lijden of economische schade voor het 
slachtoffer;

Or. en



AM\894864NL.doc 105/139 PE483.693v02-00

NL

Amendement 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "geweld op grond van geslacht": 
geweld dat zich richt tegen een persoon 
wegens zijn of haar geslacht, 
genderidentiteit of genderexpressie;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) "geweld in hechte relaties": geweld 
tegen een slachtoffer door een persoon die 
de huidige of voormalige echtgeno(o)t(e) 
of partner of een ander familielid van het 
slachtoffer is. Vrouwen hebben in 
onevenredige mate te lijden onder dit 
soort geweld.

Or. en

Amendement 249
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) "geweld in hechte relaties": geweld 
tegen een slachtoffer door een persoon die 
de huidige of voormalige echtgeno(o)t(e) 
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of partner of een ander familielid van het 
slachtoffer is. Vrouwen hebben in 
onevenredige mate te lijden onder dit 
soort geweld en het misdrijf wordt 
verergerd door het feit dat zij vaak 
financieel, sociaal of voor hun 
verblijfsrecht afhankelijk zijn van de 
beschuldigde. 

Or. en

Amendement 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) "geweld in hechte relaties": een 
misdrijf dat tegen een slachtoffer wordt 
begaan door een persoon die de huidige of 
voormalige echtgeno(o)t(e) of partner of 
een ander familielid van het slachtoffer is, 
ongeacht of de dader een woning met het 
slachtoffer deelt of heeft gedeeld, en dat 
resulteert in lichamelijk of geestelijk 
letsel, emotioneel lijden of economische 
schade voor het slachtoffer;

Or. en

Amendement 251
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer zonder onnodige vertraging bij 
zijn eerste contact met de autoriteit die 
bevoegd is om een klacht in verband met 

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer snel bij zijn eerste contact met 
de autoriteit die bevoegd is om een klacht 
in verband met een misdrijf te ontvangen, 
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een misdrijf te ontvangen, informatie krijgt 
over het volgende:

informatie krijgt over het volgende:

Or. en

Amendement 252
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat een 
slachtoffer zonder onnodige vertraging bij 
zijn eerste contact met de autoriteit die 
bevoegd is om een klacht in verband met 
een misdrijf te ontvangen, informatie krijgt 
over het volgende:

De lidstaten zorgen ervoor dat elk 
slachtoffer zonder onnodige vertraging bij 
zijn eerste contact met de autoriteit die 
bevoegd is om een klacht in verband met 
een misdrijf te ontvangen, informatie in 
een voor hem begrijpelijke taal krijgt, 
waarbij zo nodig gebruik wordt gemaakt 
van aan kinderen aangepaste 
communicatietechnieken, over het 
volgende:

Or. en

Amendement 253
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer zonder onnodige vertraging bij 
zijn eerste contact met de autoriteit die 
bevoegd is om een klacht in verband met 
een misdrijf te ontvangen, informatie krijgt 
over het volgende:

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer zonder onnodige vertraging bij 
zijn eerste contact met de autoriteit die 
bevoegd is om een klacht in verband met 
een misdrijf te ontvangen, informatie krijgt 
in de door het slachtoffer gevraagde vorm 
(schriftelijk, mondeling en/of in 
gebarentaal) over het volgende:

Or. hu
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Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de wijze van verstrekking van de informatie moet worden 
aangepast aan de behoeften van het slachtoffer.

Amendement 254
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer zonder onnodige vertraging bij 
zijn eerste contact met de autoriteit die 
bevoegd is om een klacht in verband met 
een misdrijf te ontvangen, informatie krijgt 
over het volgende:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 255
Kinga Göncz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) alle nodige informatie over de 
rechten van slachtoffers, waaronder het 
recht op een eerlijk proces, toegang tot 
een advocaat, het recht op vertolking en 
het recht op verhaal;

Or. en

Amendement 256
Angelika Werthmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) welk soort hulp kan het slachtoffer 
krijgen?;

c) welk soort hulp kan het slachtoffer 
krijgen en van wie?

Or. en

Amendement 257
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) welk soort hulp kan het slachtoffer 
krijgen?;

c) op welk soort hulp heeft het slachtoffer 
recht?;

Or. it

Amendement 258
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) hoe verlopen de procedures na het 
indienen van een klacht in verband met een 
misdrijf en welke rol speelt het slachtoffer 
in die procedures?;

d) hoe verlopen de procedures na het 
indienen van een klacht in verband met een 
misdrijf en welke rol speelt het slachtoffer 
in die procedures, waaronder de 
procedures in het kader van het 
volwassenen- en jeugdstrafrecht, de rol 
van (kinder)slachtoffers, belang, tijdstip 
en modaliteiten van verklaringen, en 
ondervragingsmethoden tijdens onderzoek 
en proces?;

Or. en



PE483.693v02-00 110/139 AM\894864NL.doc

NL

Amendement 259
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) in hoeverre en onder welke 
voorwaarden heeft het slachtoffer recht op 
juridisch advies, rechtsbijstand of andere 
soorten advies?;

f) onder welke voorwaarden heeft het 
slachtoffer recht op juridisch advies, 
rechtsbijstand of andere soorten 
onafhankelijk, gekwalificeerd advies?;

Or. en

Amendement 260
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) in hoeverre en onder welke voorwaarden 
heeft het slachtoffer recht op juridisch 
advies, rechtsbijstand of andere soorten 
advies?;

f) in hoeverre en onder welke voorwaarden 
heeft het slachtoffer recht op juridisch 
advies, rechtsbijstand of andere soorten 
advies, taalkundig advies inbegrepen?;

Or. it

Amendement 261
Ádám Kósa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) in hoeverre en onder welke 
voorwaarden heeft het slachtoffer recht 
op vertolking en vertaling, met inbegrip 
van vertolking in gebarentaal?;
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Or. hu

Motivering

Er zijn ook bepalingen nodig betreffende vertolking, onder meer inzake de mogelijkheid in 
heel Europa voor mensen om de gebarentaal van hun eigen land te gebruiken, in het 
bijzonder gezien de resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over mobiliteit 
en inclusie van mensen met een handicap en de Europese strategie voor mensen met een 
handicap 2010-2020 en overweging L en paragraaf 11 daarvan.

Amendement 262
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) op welke bijzondere regelingen kan het 
slachtoffer zich ter bescherming van zijn 
belangen beroepen wanneer het in een 
andere lidstaat woont?;

h) op welke bijzondere regelingen kan het 
slachtoffer zich ter bescherming van zijn 
belangen beroepen wanneer het in een 
andere lidstaat woont, bijvoorbeeld 
verzoeken om uitvaardiging van een 
Europees beschermingsbevel?;

Or. en

Amendement 263
Rosario Crocetta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) op welke bijzondere regelingen kan het 
slachtoffer zich ter bescherming van zijn 
belangen beroepen wanneer het in een 
andere lidstaat woont?;

h) op welke bijzondere regelingen kan het 
slachtoffer zich ter bescherming van zijn 
belangen beroepen wanneer het in een 
andere staat woont?;

Or. it
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Amendement 264
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) op welke bijzondere regeling kan 
het slachtoffer zich beroepen met het oog 
op toegang tot en contact met een 
toegewezen entiteit, wanneer het zich in 
een overheidsinrichting of andere 
institutionele omgeving bevindt?;

Or. en

Amendement 265
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) waar kan het slachtoffer klacht indienen 
als zijn rechten niet worden geëerbiedigd?;

i) waar kan het slachtoffer een klacht 
indienen als zijn rechten niet worden 
geëerbiedigd door de bevoegde autoriteit 
in de strafprocedure?;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) hoe en onder welke omstandigheden 
kan het slachtoffer bescherming krijgen?
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Or. en

Amendement 267
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het slachtoffer een ernstig 
trauma heeft, dragen de lidstaten er zorg 
voor dat het naast de in de eerste alinea 
bedoelde informatie tevens de volgende 
informatie ontvangt:
a) de mate waarin het slachtoffer 
aanspraak kan maken op medische zorg;
b) de mate waarin het slachtoffer 
aanspraak kan maken op adequate, 
specialistische steun;
c) hoe en onder welke voorwaarden het 
slachtoffer hulp kan krijgen bij het vinden 
van geschikte, nieuwe huisvesting met 
passende veiligheidsvoorzieningen;
d) hoe en onder welke voorwaarden het 
slachtoffer bescherming kan krijgen en 
zich met dezelfde mate van bescherming 
binnen de Unie kan bewegen.

Or. en

Motivering

Psychologische ondersteuning kan belangrijk zijn voor slachtoffers, maar volstaat niet altijd. 
Zo kunnen slachtoffers van huiselijk geweld onmiddellijke financiële hulp nodig hebben, 
omdat zij financieel afhankelijk waren van de beschuldigde. Dit kan heel dringend zijn: soms 
hebben slachtoffers niet eens geld voor voedsel voor zichzelf en hun kinderen. Daarom is het 
beter van "adequate" steun te spreken.

Amendement 268
Nathalie Griesbeck



PE483.693v02-00 114/139 AM\894864NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het slachtoffer een kind is, is het 
van cruciaal belang dat het alle in het 
eerste lid vermelde informatie op 
aangepaste wijze ontvangt. Deze 
informatie moet gemakkelijk toegankelijk 
zijn en duidelijkheid verschaffen over de 
relevante procedures.

Or. fr

Amendement 269
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie wordt mondeling of 
schriftelijk verstrekt in eenvoudige, 
begrijpelijke taal, waarbij rekening wordt 
gehouden met eventuele bijzondere 
behoeften van het slachtoffer en de 
relevante omstandigheden.

Or. en

Amendement 270
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat een 
slachtoffer dat de taal van de betrokken 
lidstaat niet begrijpt of spreekt, de in de 
eerste alinea bedoelde informatie in een 
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voor hem begrijpelijke taal ontvangt.

Or. en

Amendement 271
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer in kennis wordt gesteld van zijn 
recht de volgende informatie over zijn zaak 
te ontvangen, en dat hij deze informatie 
ontvangt als hij de wens daartoe kenbaar 
heeft gemaakt:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer onverwijld in kennis wordt 
gesteld van zijn recht de volgende 
informatie over zijn zaak te ontvangen

Or. en

Amendement 272
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer in kennis wordt gesteld van zijn 
recht de volgende informatie over zijn zaak 
te ontvangen, en dat hij deze informatie 
ontvangt als hij de wens daartoe kenbaar 
heeft gemaakt:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer onverwijld in kennis wordt 
gesteld van zijn recht de volgende 
informatie over zijn zaak te ontvangen, 
tenzij hij uitdrukkelijk te kennen heeft 
gegeven deze informatie niet te willen 
ontvangen;

Or. en

Amendement 273
Judith Sargentini
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het
slachtoffer in kennis wordt gesteld van zijn 
recht de volgende informatie over zijn zaak 
te ontvangen, en dat hij deze informatie 
ontvangt als hij de wens daartoe kenbaar 
heeft gemaakt:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elk
slachtoffer in een voor hem begrijpelijke 
taal in kennis wordt gesteld van zijn recht 
de volgende informatie over zijn zaak te 
ontvangen, en dat hij deze informatie 
ontvangt als hij de wens daartoe kenbaar 
heeft gemaakt:

Or. en

Amendement 274
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen, 
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure die is ingesteld naar 
aanleiding van de klacht van het slachtoffer 
in verband met een misdrijf, zoals de 
beslissing om het onderzoek of de 
vervolging niet voort te zetten of te 
beëindigen of de eindbeslissing in het 
proces, waaronder de uitspraak;

a) alle beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen, 
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure die is ingesteld naar 
aanleiding van de klacht van het slachtoffer 
in verband met een misdrijf, zoals de 
beslissing om het onderzoek of de 
vervolging niet voort te zetten of te 
beëindigen of de eindbeslissing in het 
proces of een jurybeslissing waarin op 
grond van het nationale recht geen 
redenen worden vermeld, waaronder de 
uitspraak;

Or. en

Amendement 275
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a



AM\894864NL.doc 117/139 PE483.693v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen, 
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure die is ingesteld naar 
aanleiding van de klacht van het 
slachtoffer in verband met een misdrijf, 
zoals de beslissing om het onderzoek of de 
vervolging niet voort te zetten of te 
beëindigen of de eindbeslissing in het 
proces, waaronder de uitspraak;

a) alle beslissingen, met inbegrip van de 
daaraan ten grondslag liggende redenen, 
waarmee een einde komt aan de 
strafprocedure, zoals de beslissing om het 
onderzoek of de vervolging niet voort te 
zetten of te beëindigen of de eindbeslissing 
in het proces, waaronder de uitspraak;

Or. en

Amendement 276
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie waardoor het slachtoffer de 
stand kan kennen van de strafprocedure die 
is ingesteld naar aanleiding van de klacht 
van het slachtoffer in verband met een 
misdrijf, behalve in uitzonderlijke gevallen 
waar het goede verloop van de zaak 
nadelig kan worden beïnvloed;

b) informatie waardoor het slachtoffer de 
stand kan kennen van de strafprocedure, 
behalve in uitzonderlijke gevallen waar het 
goede verloop van de zaak nadelig kan 
worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) informatie over de beschikbaarheid 
van diensten voor gezondheidszorg en 



PE483.693v02-00 118/139 AM\894864NL.doc

NL

psychologische, sociale en andere steun 
en hoe van die diensten gebruik kan 
worden gemaakt voor, tijdens en na een 
proces of wanneer het proces wordt 
uitgesteld of geannuleerd, naast 
juridische of andere advisering of 
vertegenwoordiging, schadevergoeding en 
financiële noodhulp, waar dat nodig is;

Or. en

Amendement 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) informatie over de procedures in het 
kader van het volwassenen- en 
jeugdstrafrecht, met inbegrip van de rol 
van kinderen die slachtoffer zijn, belang, 
tijdstip en modaliteiten van verklaringen, 
en ondervragingsmethoden tijdens 
onderzoek en proces;

Or. en

Amendement 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) informatie over de bestaande 
regelingen voor slachtofferhulp bij het 
indienen van een klacht en de deelname 
aan het onderzoek en de gerechtelijke 
procedure;

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich 
zonder onnodige vertraging op de hoogte 
te laten stellen, wanneer de persoon die 
wegens het tegen hem gepleegde misdrijf is 
aangehouden, zich in voorlopige 
hechtenis bevindt, wordt vervolgd of is 
veroordeeld, in vrijheid wordt gesteld of 
uit de gevangenis is ontsnapt. Het 
slachtoffer wordt tevens in kennis gesteld 
van maatregelen die ter bescherming van 
de slachtoffers worden genomen, zoals 
een straat- of contactverbod. De lidstaten 
zien erop toe dat slachtoffers 
doeltreffende steun en bijstand krijgen als 
zij deze informatie ontvangen.

Or. en

Amendement 281
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich 
onverwijld op de hoogte te laten stellen, 
wanneer de persoon die wegens het tegen 
hem gepleegde misdrijf is aangehouden, 
zich in voorlopige hechtenis bevindt,
wordt vervolgd of is veroordeeld, in 
vrijheid wordt gesteld of uit de gevangenis 
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gemaakt. is ontsnapt, ook voorafgaande aan het 
proces. Het slachtoffer wordt tevens 
onverwijld in kennis gesteld van 
beperkende maatregelen die de met de 
strafrechtspleging belaste instanties ter 
bescherming van de slachtoffers nemen, 
zoals een contactverbod. De lidstaten zien 
erop toe dat slachtoffers doeltreffende 
steun en bijstand krijgen als zij deze 
informatie ontvangen. Het slachtoffer 
ontvangt deze informatie, tenzij het de 
bevoegde autoriteit bekend is dat de 
kennisgeving van invrijheidstelling voor 
de dader schadelijke gevolgen kan 
hebben.

Or. en

Amendement 282
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld, 
tenzij het slachtoffer uitdrukkelijk te 
kennen heeft gegeven deze informatie niet 
te willen ontvangen.

Or. en

Amendement 283
Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat elk
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling uit enigerlei vorm 
van detentie van de persoon die wegens het 
tegen hen gepleegde misdrijf wordt 
vervolgd of is veroordeeld. Elk slachtoffer 
ontvangt deze informatie als hij de wens 
daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Or. en

Amendement 284
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld.
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt en kan zijn beslissing 
hieromtrent op elk willekeurig ogenblik 
wijzigen.

Or. it

Amendement 285
Sonia Alfano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich 
zonder onnodige vertraging op de hoogte 
te laten stellen, wanneer de persoon die 
wegens het tegen hem gepleegde misdrijf is 
aangehouden, zich in voorlopige 
hechtenis bevindt, wordt vervolgd of is 
veroordeeld, in vrijheid wordt gesteld of 
uit de gevangenis is ontsnapt. De lidstaten 
zien erop toe dat slachtoffers 
doeltreffende steun en bijstand krijgen als 
zij deze informatie ontvangen.

Or. it

Amendement 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich op 
de hoogte te laten stellen op het ogenblik 
van de invrijheidstelling van de persoon 
die wegens het tegen hen gepleegde 
misdrijf wordt vervolgd of is veroordeeld. 
Het slachtoffer ontvangt deze informatie 
als hij de wens daartoe kenbaar heeft 
gemaakt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer de mogelijkheid krijgt zich 
zonder onnodige vertraging op de hoogte 
te laten stellen, wanneer de persoon die 
wegens het tegen hem gepleegde misdrijf is 
aangehouden, zich in voorlopige 
hechtenis bevindt, wordt vervolgd of is 
veroordeeld, in vrijheid wordt gesteld of 
uit de gevangenis is ontsnapt. De lidstaten 
zien erop toe dat slachtoffers 
doeltreffende steun en bijstand krijgen als 
zij deze informatie ontvangen, met 
inbegrip, waar mogelijk, van een 
beroepsrecht. Het slachtoffer ontvangt 
deze informatie, tenzij het de bevoegde 
autoriteit bekend is dat de kennisgeving 
van invrijheidstelling voor de dader 
schadelijke gevolgen kan hebben.

Or. en
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Amendement 287
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat verklaart dat hij de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie niet wenst 
te ontvangen, die informatie niet ontvangt.

3. De lidstaten waarborgen het recht van
het slachtoffer om te allen tijde terug te 
kunnen komen op zijn verklaring dat hij 
de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie 
al dan niet wenst te ontvangen.

Or. en

Amendement 288
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer en zijn 
familieleden tijdens al hun contacten met 
bevoegde instanties vanaf het eerste 
contact met de instanties, gedurende en 
na afloop van de strafprocedure of andere 
gerechtelijke procedures die verband 
houden met het misdrijf, volledig verstaan
wat gezegd wordt en zelf ook volledig
kunnen worden verstaan, onder meer 
wanneer door die instanties informatie 
wordt verstrekt.

Or. es

Amendement 289
Izaskun Bilbao Barandica



PE483.693v02-00 124/139 AM\894864NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt. In dit verband 
moet in het bijzonder rekening worden 
gehouden met moeilijkheden op het vlak 
van begrijpen of communiceren die te 
wijten kunnen zijn aan een handicap, en 
in dit geval wordt prioriteit gegeven aan 
toegankelijke media en formules.

Or. es

Amendement 290
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met bevoegde instanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 291
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat elk slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het slachtoffer tijdens al zijn 
contacten met overheidsinstanties in de 
strafprocedure verstaat wat gezegd wordt 
en zelf ook kan worden verstaan, onder 
meer wanneer door die instanties 
informatie wordt verstrekt.

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 
te zorgen dat elk slachtoffer, rekening 
houdend met diens specifieke, individuele 
behoeften, tijdens al zijn contacten met 
overheidsinstanties in de strafprocedure 
verstaat wat gezegd wordt en zelf ook kan 
worden verstaan, onder meer wanneer door 
die instanties informatie wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 293
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het slachtoffer een kind is, moet 
er met het oog op de bepalingen van lid 1 
met bijzonder grote zorg opgetreden 
worden.
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Or. fr

Amendement 294
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet spreekt of verstaat, 
indien hij dit wenst kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan tijdens gesprekken of 
ondervragingen in de loop van de 
strafprocedure voor onderzoeks- en 
gerechtelijke instanties, onder meer tijdens 
politieverhoren, alsook tijdens zijn 
deelname aan rechtszittingen en eventueel 
noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet spreekt of verstaat, 
kosteloos door een tolk wordt bijgestaan 
tijdens gesprekken of ondervragingen in de 
loop van de strafprocedure voor 
onderzoeks- en gerechtelijke instanties, 
onder meer tijdens politieverhoren, alsook 
tijdens zijn deelname aan rechtszittingen en 
eventueel noodzakelijke tussentijdse 
zittingen en tijdens contacten met zijn 
raadsman.

Or. en

Amendement 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet spreekt of verstaat, 
indien hij dit wenst kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan tijdens gesprekken of 
ondervragingen in de loop van de 
strafprocedure voor onderzoeks- en 
gerechtelijke instanties, onder meer tijdens 
politieverhoren, alsook tijdens zijn 
deelname aan rechtszittingen en eventueel 
noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet spreekt of verstaat, 
indien hij dit wenst kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan tijdens gesprekken of 
ondervragingen in de loop van de 
strafprocedure voor onderzoeks- en 
gerechtelijke instanties, onder meer tijdens 
politieverhoren, alsook tijdens zijn 
deelname aan rechtszittingen en eventueel 
noodzakelijke tussentijdse zittingen. Bij 
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deze vertolking wordt rekening gehouden 
met de specifieke behoeften van het 
slachtoffer en de mate waarin betrokkene 
eventueel behoefte heeft aan extra 
ondersteuning om de betekenis en de 
implicaties van een mondeling gesprek 
geheel te begrijpen. Er worden 
maatregelen genomen om te waarborgen 
dat dit tactvol en gebruikersvriendelijk 
wordt uitgelegd, rekening houdend met de 
leeftijd en maturiteit van het slachtoffer.

Or. en

Amendement 296
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet spreekt of verstaat, 
indien hij dit wenst kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan tijdens gesprekken of 
ondervragingen in de loop van de 
strafprocedure voor onderzoeks- en 
gerechtelijke instanties, onder meer tijdens 
politieverhoren, alsook tijdens zijn 
deelname aan rechtszittingen en eventueel 
noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
het slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet spreekt of verstaat, 
indien het dit wenst, door een tolk wordt 
bijgestaan tijdens gesprekken of 
ondervragingen in de loop van de 
strafprocedure voor onderzoeks- en 
gerechtelijke instanties, onder meer tijdens 
politieverhoren, alsook tijdens zijn 
deelname aan rechtszittingen en eventueel 
noodzakelijke tussentijdse zittingen.

Or. nl

Amendement 297
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
slachtoffer dat aangifte wil doen in 
verband met een misdrijf en de taal van de 
bevoegde autoriteit niet spreekt of 
verstaat, in staat wordt gesteld aangifte te 
doen. Daartoe zorgen de lidstaten er ten 
minste voor dat het slachtoffer wordt 
bijgestaan om in een voor hem 
begrijpelijke taal aangifte van het misdrijf 
te kunnen doen.

Or. en

Amendement 298
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
slachtoffer dat een klacht wil indienen in 
verband met een misdrijf en de taal van de 
bevoegde autoriteit niet spreekt of 
verstaat, daartoe in staat wordt gesteld. De 
lidstaten zorgen er ten minste voor dat het 
slachtoffer wordt bijgestaan om in een 
voor hem begrijpelijke taal een klacht in 
verband met een misdrijf te kunnen 
indienen. De lidstaten zorgen ervoor dat 
het slachtoffer op eenvoudige, 
begrijpelijke wijze in een voor hem 
begrijpelijke taal in kennis wordt gesteld 
van zijn recht op bijstand.

Or. en

Amendement 299
Jan Mulder
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
slachtoffer dat aangifte doet in verband 
met een misdrijf, in eenvoudige, 
begrijpelijke taal in kennis wordt gesteld 
van zijn recht op informatie met 
betrekking tot de rechten inzake actieve 
deelname aan de strafprocedure.

Or. en

Amendement 300
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
slachtoffer dat een klacht indient in 
verband met een misdrijf, op eenvoudige, 
begrijpelijke wijze in een voor hem 
begrijpelijke taal in kennis wordt gesteld 
van zijn recht op informatie met 
betrekking tot de rechten van het 
slachtoffer inzake actieve deelname aan 
de strafprocedure.

Or. en

Amendement 301
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om ervoor te zorgen dat het slachtoffer 2. Om ervoor te zorgen dat het slachtoffer 
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zijn rechten in de strafprocedure kan 
uitoefenen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
hij in alle andere gevallen overeenkomstig 
zijn behoeften en zijn rol in die procedure 
op zijn verzoek kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan.

zijn rechten in de strafprocedure 
doeltreffend kan uitoefenen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat hij in alle andere 
gevallen overeenkomstig zijn behoeften en 
zijn rol in die procedure op zijn verzoek 
kosteloos door een tolk wordt bijgestaan.
De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer op eenvoudige, begrijpelijke 
wijze in een voor hem begrijpelijke taal in 
kennis wordt gesteld van zijn recht op 
vertolking.

Or. en

Amendement 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om ervoor te zorgen dat het slachtoffer 
zijn rechten in de strafprocedure kan 
uitoefenen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
hij in alle andere gevallen overeenkomstig 
zijn behoeften en zijn rol in die procedure 
op zijn verzoek kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan.

2. Om ervoor te zorgen dat het slachtoffer 
zijn rechten in de strafprocedure kan 
uitoefenen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
hij in alle andere gevallen overeenkomstig 
zijn individuele en specifieke behoeften en 
zijn rol in die procedure op zijn verzoek 
kosteloos door een tolk wordt bijgestaan, 
om te waarborgen dat het slachtoffer alle 
verstrekte informatie begrijpt.

Or. en

Amendement 303
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om ervoor te zorgen dat het slachtoffer 
zijn rechten in de strafprocedure kan 

2. Om ervoor te zorgen dat het slachtoffer 
zijn rechten in de strafprocedure kan 
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uitoefenen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
hij in alle andere gevallen overeenkomstig 
zijn behoeften en zijn rol in die procedure 
op zijn verzoek kosteloos door een tolk 
wordt bijgestaan.

uitoefenen, kunnen de lidstaten ervoor 
zorgen dat het in alle andere gevallen 
overeenkomstig zijn behoeften en zijn rol 
in die procedure, op zijn verzoek, door een 
tolk wordt bijgestaan.

Or. nl

Amendement 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In voorkomend geval kan gebruik 
worden gemaakt van 
communicatietechnologie zoals 
videoconferentie, telefoon of het internet, 
tenzij de aanwezigheid van de tolk ter 
plaatse vereist is om te waarborgen dat het 
slachtoffer zijn rechten kan uitoefenen of 
de procedure kan verstaan.

3. In voorkomend geval kan gebruik 
worden gemaakt van 
communicatietechnologie zoals 
videoconferentie, telefoon of het internet, 
tenzij de aanwezigheid van de tolk ter 
plaatse vereist is om te waarborgen dat het 
slachtoffer zijn rechten kan uitoefenen of 
de procedure kan verstaan. Wanneer het 
slachtoffer een kind is, moet worden 
gewaarborgd dat alle vertrekken of 
wachtruimtes die met het oog op 
videoconferenties, gesprekken of 
ondervragingen voor het slachtoffer zijn 
gereserveerd, kindvriendelijk en niet-
bedreigend zijn.

Or. en

Amendement 305
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst kosteloos vertalingen 
van de volgende informatie ontvangt, voor 
zover die informatie voor het slachtoffer 
toegankelijk is:

Or. es

Amendement 306
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst kosteloos vertalingen 
van de volgende informatie ontvangt, voor 
zover die informatie voor het slachtoffer 
toegankelijk is:

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst kosteloos vertalingen
van de volgende informatie in een voor het 
slachtoffer begrijpelijke taal ontvangt, 
voor zover die informatie voor het 
slachtoffer toegankelijk is:

Or. en

Amendement 307
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het
slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst kosteloos vertalingen 
van de volgende informatie ontvangt, voor 
zover die informatie voor het slachtoffer 
toegankelijk is:

4. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
het slachtoffer dat de taal van de 
strafprocedure niet verstaat of spreekt, 
indien hij dit wenst, vertalingen van de 
volgende informatie ontvangt, voor zover 
die informatie voor het slachtoffer 
toegankelijk is:

Or. nl
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Amendement 308
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de klacht in verband met het misdrijf bij 
de bevoegde autoriteit;

a) de essentiële onderdelen van de klacht 
in verband met het misdrijf bij de bevoegde 
autoriteit;

Or. en

Amendement 309
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie die overeenkomstig hun 
behoeften en hun rol in die procedure van 
vitaal belang is om hun rechten in die 
procedure uit te oefenen.

c) informatie die van vitaal belang is om 
hun rechten in die procedure uit te oefenen. 
Het slachtoffer of diens raadsman kan 
een met redenen omkleed verzoek 
indienen om andere informatie die van 
vitaal belang wordt geacht.

Or. en

Amendement 310
Judith Sargentini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie die overeenkomstig hun 
behoeften en hun rol in die procedure van 
vitaal belang is om hun rechten in die 

c) informatie die overeenkomstig hun 
behoeften en hun rol in die procedure van 
vitaal belang is om hun rechten in die 
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procedure uit te oefenen. procedure doeltreffend uit te oefenen.

Or. en

Amendement 311
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Vertolking en vertaling mogen er 
niet toe leiden dat de strafprocedure 
onredelijk lang duurt.

Or. de

Motivering

Bij een strafprocedure staat de verdachte centraal: zijn schuld moet nog worden bewezen en 
zolang dat niet gebeurt, wordt hij als onschuldig beschouwd. Vertaalactiviteiten kunnen ertoe 
leiden dat de procedure buitensporig lang aansleept, vooral wanneer de beweerde dader zich 
in hechtenis bevindt, en moeten bijgevolg beperkt blijven tot gevallen waar ze essentieel en 
noodzakelijk zijn.

Amendement 312
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
procedure of mechanisme bestaat om te 
controleren of het slachtoffer de taal van de 
strafprocedure spreekt en verstaat en of hij 
vertalingen en de bijstand van een tolk 
nodig heeft.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
procedure of mechanisme bestaat om te 
controleren of het slachtoffer de taal van de 
strafprocedure spreekt en verstaat en of hij 
vertalingen en de bijstand van een tolk 
nodig heeft. In lidstaten met meerdere 
officiële talen is dit recht van toepassing 
op de officiële taal die het slachtoffer 
kiest, zelfs als dit niet de taal is die in deze 
lidstaat het algemeenst gebruikt wordt.
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Or. es

Amendement 313
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
procedure of mechanisme bestaat om te 
controleren of het slachtoffer de taal van de 
strafprocedure spreekt en verstaat en of hij
vertalingen en de bijstand van een tolk 
nodig heeft.

5. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
er een procedure of mechanisme bestaat 
om te controleren of het slachtoffer de taal 
van de strafprocedure spreekt en verstaat 
en of het vertalingen en de bijstand van een 
tolk nodig heeft.

Or. nl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp, die onafhankelijk is en in 
het belang van het slachtoffer vanaf het 
ogenblik dat het slachtoffer schade 
ondervindt, gedurende en na afloop van 
de strafprocedure en ongeacht waar het 
misdrijf plaats heeft gevonden.

Or. en

Amendement 315
Carmen Romero López
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke, 
passende slachtofferhulp, die 
onafhankelijk is en in het belang van het 
slachtoffer vanaf het ogenblik dat het 
slachtoffer schade ondervindt, gedurende 
en na afloop van de strafprocedure en 
ongeacht waar het misdrijf plaats heeft 
gevonden. Een slachtoffer met specifieke 
behoeften heeft toegang tot 
slachtofferhulp die toegesneden is op het 
soort misdrijf dat het slachtoffer heeft 
meegemaakt, om hulp van de hoogste 
kwaliteit te kunnen bieden.

Or. en

Motivering

Het criterium van onafhankelijkheid moet gelden, los van de vraag of de hulp door de 
overheid of door privédiensten wordt verzorgd.

Amendement 316
Angelika Werthmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden voor, 
tijdens en gedurende een passende termijn 
na de strafprocedure, overeenkomstig hun 
behoeften kosteloos toegang hebben tot 
vertrouwelijke diensten voor 
slachtofferhulp.

Or. en
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Amendement 317
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden, ongeacht 
hun juridische status, kosteloos toegang 
hebben tot laagdrempelige, vertrouwelijke 
slachtofferhulp vanaf het ogenblik dat het 
slachtoffer schade ondervindt, gedurende 
en na afloop van de strafprocedure en 
ongeacht waar het misdrijf plaats heeft 
gevonden.

Or. en

Amendement 318
Claude Moraes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos 
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften zowel in 
hun eigen lidstaat als, waar nodig, in 
andere lidstaten kosteloos toegang hebben 
tot vertrouwelijke slachtofferhulp.

Or. en

Motivering

Dit stelt slachtoffers en hun familieleden in staat gebruik te maken van slachtofferhulp in 
grensoverschrijdende situaties, waarin het misdrijf in een andere lidstaat heeft 
plaatsgevonden dan de lidstaat waar zij wonen.
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Amendement 319
Auke Zijlstra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften kosteloos
toegang hebben tot vertrouwelijke 
slachtofferhulp.

1. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
het slachtoffer en zijn familieleden 
overeenkomstig hun behoeften toegang 
hebben tot vertrouwelijke slachtofferhulp.

Or. nl

Amendement 320
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Slachtoffers van bepaalde soorten 
misdrijven, zoals geweld op grond van 
geslacht of kindermisbruik, moeten een 
beroep kunnen doen op gespecialiseerde 
hulpdiensten zodat ze optimaal 
ondersteund worden.

Or. es

Amendement 321
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
persoon bijstand en ondersteuning 
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ontvangt zodra de bevoegde instanties 
over een op redelijke gronden gebaseerde 
aanwijzing beschikken dat deze persoon 
het slachtoffer geworden zou kunnen zijn 
van een van de strafbare feiten die binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen.

Or. it


