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Poprawka 103
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, której 
fundament stanowi wzajemne uznawanie 
orzeczeń sądowych w sprawach karnych
i cywilnych.

(1) Unia Europejska postawiła sobie za cel 
utrzymanie i rozwój – w oparciu
o poszanowanie praw człowieka, instytucji 
demokratycznych i państwa prawa –
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, której fundament 
stanowi wzajemne uznawanie orzeczeń 
sądowych w sprawach karnych
i cywilnych.

Or. en

Poprawka 104
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unia zdecydowana jest chronić ofiary 
przestępstw oraz ustanowić normy 
minimalne, dlatego przyjęła decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. o pozycji ofiar
w postępowaniu karnym. Zgodnie
z programem sztokholmskim, przyjętym 
przez Radę Europejską na posiedzeniu
w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r., Komisja
i państwa członkowskie zostały wezwane 
do zbadania sposobów udoskonalenia 
przepisów i środków praktycznej pomocy
w celu ochrony ofiar.

(2) Unia zdecydowana jest chronić ofiary 
przestępstw oraz ustanowić normy 
minimalne, dlatego przyjęła decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. o pozycji ofiar
w postępowaniu karnym. Zgodnie
z programem sztokholmskim, przyjętym 
przez Radę Europejską na posiedzeniu
w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r., Komisja
i państwa członkowskie zostały wezwane 
do zbadania sposobów udoskonalenia 
przepisów i środków praktycznej pomocy
w celu ochrony ofiar. Jako europejski 
priorytet wskazano opiekę nad ofiarami, 
pomaganie im i uznanie ich statusu, ze 
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szczególnym uwzględnieniem ofiar 
terroryzmu.

Or. es

Poprawka 105
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unia zdecydowana jest chronić ofiary 
przestępstw oraz ustanowić normy
minimalne, dlatego przyjęła decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. o pozycji ofiar
w postępowaniu karnym. Zgodnie
z programem sztokholmskim, przyjętym 
przez Radę Europejską na posiedzeniu
w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r., Komisja
i państwa członkowskie zostały wezwane 
do zbadania sposobów udoskonalenia 
przepisów i środków praktycznej pomocy
w celu ochrony ofiar.

(2) Unia zdecydowana jest chronić ofiary 
przestępstw oraz ustanowić normy 
minimalne, dlatego przyjęła decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 
marca 2001 r. o pozycji ofiar
w postępowaniu karnym. Zgodnie
z programem sztokholmskim, przyjętym 
przez Radę Europejską na posiedzeniu
w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r., Komisja
i państwa członkowskie zostały wezwane 
do zbadania sposobów udoskonalenia 
przepisów i środków praktycznej pomocy
w celu ochrony ofiar oraz wzmocnienia 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości za pomocą działań 
koncentrujących się na interesach
i potrzebach obywateli.

Or. en

Poprawka 106
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niniejsza dyrektywa jest częścią 



AM\894864PL.doc 5/143 PE483.693v02-00

PL

pakietu legislacyjnego mającego na celu 
ugruntowanie praw ofiar w Unii. Przy 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny uwzględnić 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej1.
______________
1 Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1.

Or. it

Poprawka 107
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swoich konkluzjach dotyczących 
wyeliminowania przemocy wobec kobiet 
w Unii Europejskiej z dnia 8 marca 2010 
r. Rada wezwała państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów na 
zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec kobiet oraz na odpowiednią pomoc
i ochronę ofiar.

Or. en

Poprawka 108
Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swojej rezolucji z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie priorytetów oraz zarysu 
ram nowej polityki UE w dziedzinie walki
z przemocą wobec kobiet1 Parlament 
Europejski zaproponował strategię 
zwalczania przemocy wobec kobiet, 
przemocy domowej i okaleczania żeńskich 
narządów płciowych jako podstawę 
przyszłych prawnokarnych instrumentów 
legislacyjnych służących zwalczaniu 
przemocy na tle płciowym, w tym 
opracowanie ram walki z przemocą wobec 
kobiet (w takich obszarach jak polityka, 
zapobieganie, ochrona, ściganie, 
świadczenie usług i partnerstwo), którym 
towarzyszył będzie plan działania UE.
_____________
1Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Poprawka 109
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z właściwymi organami, 
służbami wspierania ofiar, służbami 
sprawiedliwości naprawczej i wszelkimi 
istotnymi organizacjami pozostającymi
z nimi w kontakcie, ofiary powinny być 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz 
godnie i profesjonalnie, przy 
uwzględnieniu ich sytuacji osobistej, praw
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dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
skuteczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. es

Poprawka 110
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

(5) Przestępczość jest naruszeniem 
indywidualnych praw ofiary. W związku
z tym we wszelkich kontaktach z organami 
publicznymi, służbami wspierania ofiar lub 
służbami sprawiedliwości naprawczej, 
ofiary powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz indywidualnie, godnie
i profesjonalnie, przy uwzględnieniu ich 
sytuacji osobistej i bezpośrednich potrzeb, 
wieku, płci, niepełnosprawności oraz 
poziomu dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. es
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Poprawka 111
Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie,
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być traktowane w sposób 
zapewniający należyte poszanowanie 
przysługujących im praw człowieka,
a także uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, bez dyskryminacji
w jakiejkolwiek formie, na przykład ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne 
poglądy, przynależność państwową, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek, tożsamość i ekspresję płciową, 
orientację seksualną, status imigracyjny
i pobytowy, stan zdrowia (w tym HIV
i AIDS), jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en
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Poprawka 112
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo,
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

(5) Przestępczość jest naruszeniem 
indywidualnych praw ofiary, godzi też 
w ogół społeczeństwa. W związku z tym 
we wszelkich kontaktach z właściwymi 
organami, służbami wspierania ofiar lub 
służbami sprawiedliwości naprawczej, 
ofiary powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
skuteczny i szybki dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. it

Poprawka 113
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo,
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 

(5) Przestępczość jest naruszeniem 
indywidualnych praw ofiary oraz godzi
w społeczeństwo. W związku z tym we 
wszelkich kontaktach z organami 
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służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

publicznymi, służbami wspierania ofiar lub 
służbami sprawiedliwości naprawczej, 
ofiary powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. nl

Poprawka 114
Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być traktowane w sposób 
zapewniający należyte poszanowanie 
przysługujących im praw człowieka,
a także uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej
i bezpośrednich potrzeb, bez dyskryminacji
w jakiejkolwiek formie, na przykład ze 
względu na wiek, płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne 
poglądy, status prawny, przynależność 
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sprawiedliwości. państwową, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, tożsamość 
płciową i ekspresję płciową, orientację 
seksualną, status imigracyjny i pobytowy, 
stan zdrowia (w tym HIV i AIDS), oraz 
poziomu dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 115
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Przestępstwo godzi w całe 
społeczeństwo i zasady współżycia, na 
których się ono opiera. Prawda ta staje się 
szczególnie oczywista, gdy niektóre 
organizacje starają się zmieniać 
podstawowe zasady współżycia w sposób 
niedemokratyczny lub próbują ustalać 
systemy władzy działające równolegle do 
systemów prawomocnych poprzez 
stosowanie przemocy. Tak jest
w przypadku terroryzmu i organizacji 
mafijnych. W takich sytuacjach pojawiają 
się konkretne problemy, takie jak przemoc 
związana z prześladowaniami, które 
stwarzają specjalne potrzeby z zakresu 
ochrony, wsparcia i uznawania statusu 
ofiar osób, które doświadczyły takiej 
przemocy.
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Or. es

Poprawka 116
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W dniu 25 października 2011 r. 
Parlament Europejski przyjął rezolucję
w sprawie mobilności i integracji osób 
niepełnosprawnych oraz europejskiej 
strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 
2010–2020, zgodnie z którą wiele osób 
niepełnosprawnych nadal doświadcza 
dyskryminacji z powodu braku równości 
wobec prawa i sprawiedliwości oraz
w której wzywa państwa członkowskie do 
rozwiązania tych problemów, w tym do 
zapewnienia faktycznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności
w odniesieniu do wolności i dostępu do 
komunikacji (łącznie z alfabetem 
Braille’a, językami migowymi i innymi 
alternatywnymi formami komunikacji);

Or. hu

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to ma na celu ochronę i zapewnienie praw ofiar; Parlament Europejski przyjął 
już stanowisko w sprawie zapewnienia praw osób niepełnosprawnych w odniesieniu do 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
W szczególności zmierza ona do 
promowania prawa do godności, życia, 
integralności fizycznej i psychicznej, 
prawa prywatnego i rodzinnego, prawa do 
własności oraz praw dzieci, osób starszych
i osób niepełnosprawnych, jak również 
prawa do rzetelnego procesu.

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
W szczególności zmierza ona do 
promowania prawa do godności, życia, 
integralności fizycznej i psychicznej, 
prawa do niedyskryminacji, prawa do 
poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, zasady równości płci, prawa 
do własności oraz praw dzieci, osób 
starszych i osób niepełnosprawnych, jak 
również prawa do rzetelnego procesu.

Or. en

Poprawka 118
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
W szczególności zmierza ona do 
promowania prawa do godności, życia, 
integralności fizycznej i psychicznej, 
prawa prywatnego i rodzinnego, prawa do 
własności oraz praw dzieci, osób starszych
i osób niepełnosprawnych, jak również 
prawa do rzetelnego procesu.

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
W szczególności zmierza ona do 
promowania prawa do godności, życia, 
integralności fizycznej i psychicznej, 
prawa prywatnego i rodzinnego, prawa do 
własności oraz praw dzieci, osób starszych
i osób niepełnosprawnych, jak również 
prawa do rzetelnego procesu. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza Konwencji ONZ 
dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.
w odniesieniu do zasady nieodsyłania oraz 
podstawowego prawa ofiar do 
poszukiwania i korzystania z azylu
w stosownych przypadkach.

Or. en
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Poprawka 119
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
W szczególności zmierza ona do 
promowania prawa do godności, życia, 
integralności fizycznej i psychicznej, 
prawa prywatnego i rodzinnego, prawa do 
własności oraz praw dzieci, osób starszych
i osób niepełnosprawnych, jak również 
prawa do rzetelnego procesu.

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
W szczególności zmierza ona do 
promowania prawa do godności, życia, 
integralności fizycznej i psychicznej, 
wolności i bezpieczeństwa, prawa do 
poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, prawa do niedyskryminacji
i prawa do własności oraz praw dzieci, 
osób starszych i osób niepełnosprawnych, 
jak również prawa do rzetelnego procesu.

Or. it

Poprawka 120
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
przepisy minimalne. Państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć zakres 
praw określonych w niniejszej dyrektywie
w celu zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony.

(8) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
przepisy minimalne. Państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć zakres 
praw określonych w niniejszej dyrektywie
w celu zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony. Prawa ofiar przewidziane
w niniejszej dyrektywie nie naruszają 
praw przestępcy. W niniejszej dyrektywie 
powinno się również uwzględnić sytuację,
w której osoba została skazana za 
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popełnienie przestępstwa. Niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
przestępstw popełnionych w Unii oraz do 
postępowań karnych prowadzonych
w Unii.

Or. en

Poprawka 121
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W niniejszej dyrektywie wychodzi się
z założenia, że zapewnienie odpowiedniej 
opieki dla ofiar przestępstw wymaga 
zaangażowania szeregu służb publicznych 
zarządzanych przez wszystkie szczeble 
administracyjne: Unię Europejską, 
państwa członkowskie, regiony
i administrację lokalną. W związku z tym 
należy wykorzystać doświadczenie 
posiadane przez administrację publiczną 
oraz zapewnić koordynację między 
organami i udział wszystkich szczebli 
administracyjnych w projektowaniu
i wdrażaniu programów wsparcia oraz 
analizie ich wymiaru finansowego.
Zalecenia określone w dyrektywie mają 
trzy cele: zwiększenie widoczności tych 
programów i ich dostępności dla 
obywateli, ograniczenie lub 
wyeliminowanie obciążeń 
biurokratycznych związanych z dostępem 
ofiar do programów w przypadku usług 
świadczonych przez kilka szczebli 
administracyjnych oraz zapewnienie 
trwałości opieki. Aby to osiągnąć, należy 
promować zasadę tzw. „pojedynczego 
punktu dostępu” lub „jednolitego 
systemu” i dążyć do utworzenia jednolitej 
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europejskiej identyfikacji wizualnej tego 
typu usług. Zarządzanie tymi punktami 
dostępu powinno odbywać się na szczeblu 
administracyjnym znajdującym się 
najbliżej obywateli lub najbardziej 
spójnym z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego. Należy także intensywnie 
wykorzystywać technologie informacyjno-
komunikacyjne i w priorytetowy sposób 
zadbać o obecność programów wsparcia
w ofercie usług zarządzania 
elektronicznego.

Or. es

Poprawka 122
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Niniejsza dyrektywa powinna być 
interpretowana i stosowana w sposób 
zgodny z prawami innych osób, w tym 
podejrzanych lub oskarżonych
o popełnienie przestępstwa. Wysoki 
poziom ochrony ofiar przestępstw nie 
powinien naruszać praw do obrony 
zapisanych w art. 48 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Środki 
ochrony ofiar przewidziane w niniejszej 
dyrektywie powinny być interpretowane
w ścisłej zgodności z zasadą prawa do 
rzetelnego procesu sądowego, o której 
mowa w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a także na podstawie 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.

Or. en
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Poprawka 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie. Środki 
odnoszące się do tego rodzaju wsparcia
i pomocy powinny, w stosownych 
przypadkach, uwzględniać aspekt płci oraz 
powinny być dostępne dla ofiar 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 124
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć (9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
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od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie jest
kluczowe zarówno dla rehabilitacji ofiary, 
jak i dla podjęcia decyzji o ostatecznym 
złożeniu zawiadomienia o przestępstwie. 
Środki dotyczące tego rodzaju wsparcia
i pomocy powinny uwzględniać aspekt płci 
oraz wiek ofiary.

Or. it

Poprawka 125
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca lub przestępca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę lub 
przestępcę z ofiarą. Członkowie rodziny 
ofiary są także pokrzywdzeni wskutek 
przestępstwa, w szczególności rodzina 
zmarłej ofiary, i mają słuszne interesy
w postępowaniu karnym. Takie pośrednie 
ofiary powinny zatem także korzystać
z ochrony na mocy niniejszej dyrektywy. 
Ofiary potrzebują odpowiedniej pomocy
i wsparcia nawet przed złożeniem 
zawiadomienia o przestępstwie. Wsparcie 
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okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

takie może okazać się kluczowe zarówno 
dla rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.
W przypadku gdy ofiara jest dzieckiem, 
osoba wykonująca odpowiedzialność 
rodzicielską powinna być uprawniona do 
korzystania z praw przewidzianych
w niniejszej dyrektywie w imieniu dziecka.

Or. en

Poprawka 126
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie. Środki 
odnoszące się do tego rodzaju wsparcia
i pomocy powinny, w stosownych 
przypadkach, uwzględniać aspekt płci oraz 
powinny być dostępne dla ofiar 
niepełnosprawnych.

Or. en
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Poprawka 127
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Ponadto reakcje psychologiczne 
dzieci będących świadkami przemocy 
domowej mogą być zbliżone do reakcji 
dzieci, które doświadczyły faktycznego 
maltretowania. Takie pośrednie ofiary 
powinny zatem także korzystać z ochrony, 
wsparcia i prawa do odszkodowania na 
mocy niniejszej dyrektywy. Ofiary 
potrzebują odpowiedniej pomocy
i wsparcia nawet przed złożeniem 
zawiadomienia o przestępstwie. Wsparcie 
takie może okazać się kluczowe zarówno 
dla rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

Or. en

Poprawka 128
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia 
niezależnie od tego, czy złożyły 
zawiadomienie o przestępstwie. Wsparcie 
takie może okazać się kluczowe zarówno 
dla rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest jedynie wyjaśnienie; poprawka ta nie powoduje zmiany znaczenia 
wniosku Komisji. Poprawka ta służy jedynie wyjaśnieniu, że ofiary potrzebują pomocy
i wsparcia nie tylko przed złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, lecz także w przypadku 
gdy nie zdecydują się na złożenie takiego zawiadomienia.

Poprawka 129
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
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rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym oraz we wszystkich 
przysługujących im środkach 
naprawczych i odszkodowawczych. Takie 
pośrednie ofiary powinny zatem także 
korzystać z ochrony na mocy niniejszej 
dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie. Środki 
dotyczące tego rodzaju wsparcia i pomocy 
powinny, w stosownych przypadkach, 
uwzględniać aspekt płci.

Or. it

Poprawka 130
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa,
w szczególności rodzina zmarłej ofiary,
i mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym, tak samo jak ofiary, które 
przeżyły, lecz które doznały tak poważnych 
obrażeń, że mogą potrzebować znaczącego 
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odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia
o przestępstwie. Wsparcie takie może 
okazać się kluczowe zarówno dla 
rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

wsparcia ze strony członków rodziny lub 
innych osób. Takie pośrednie ofiary 
powinny zatem także korzystać z ochrony 
na mocy niniejszej dyrektywy. Ofiary 
potrzebują odpowiedniej pomocy
i wsparcia nawet przed złożeniem 
zawiadomienia o przestępstwie. Wsparcie 
takie może okazać się kluczowe zarówno 
dla rehabilitacji ofiary, jak i dla podjęcia 
decyzji o ostatecznym złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie.

Or. lt

Poprawka 131
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wiktymizacji, która nie wynika 
bezpośrednio z przestępstwa, lecz z reakcji 
lub zaniechania działań ze strony 
instytucji i osób indywidualnych wobec 
ofiary, co nosi również nazwę 
„wiktymizacji wtórnej”, należy unikać 
poprzez świadczenie usług wspierania 
ofiar, które charakteryzują się podejściem 
dostosowanym do potrzeb osób z nich 
korzystających. Usługi te, chociaż są 
świadczone w ramach prawa równości 
płci i praw człowieka, powinny 
uwzględniać dynamikę płci oraz wpływ
i skutki konkretnych form przemocy.

Or. it

Poprawka 132
Anna Záborská
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Pojęcie „członków rodziny” jest 
zdefiniowanie w prawie krajowym 
poszczególnych państw członkowskich
i nie powinno być regulowane na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 133
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dostarczane informacje powinny być 
wystarczająco szczegółowe, by 
zagwarantować, że ofiary będą traktowane
z szacunkiem, oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji co do 
udziału w postępowaniu oraz sposobu 
korzystania z przysługujących im praw.
W tym kontekście szczególnie istotne 
znaczenie mają informacje umożliwiające 
ofierze zapoznanie się z aktualnym stanem 
wszelkich postępowań. Dotyczy to również 
informacji umożliwiających ofierze 
podjęcie decyzji, czy wystąpić o kontrolę 
decyzji o odmowie ścigania.

(10) Dostarczane informacje powinny być
wystarczająco szczegółowe, by 
zagwarantować, że ofiary będą traktowane
z szacunkiem, oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji co do 
udziału w postępowaniu oraz sposobu 
korzystania z przysługujących im praw.
W tym kontekście szczególnie istotne 
znaczenie mają przekazane w odpowiedni
i zrozumiały sposób informacje 
umożliwiające ofierze zapoznanie się
z aktualnym stanem wszelkich 
postępowań. Dotyczy to również 
informacji umożliwiających ofierze 
podjęcie decyzji, czy wystąpić o kontrolę 
decyzji o odmowie ścigania.

Or. hu

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to ma na celu ochronę i zapewnienie praw ofiar.
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Poprawka 134
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
pośrednictwem szeregu różnych mediów,
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić należy ograniczone możliwości 
komunikowania się przez ofiarę.

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
pośrednictwem szeregu różnych mediów,
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Takie informacje i taka pomoc 
powinny być udzielane w prostym i łatwo 
zrozumiałym języku. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić należy ograniczone możliwości 
komunikowania się przez ofiarę. Ofiary 
powinny mieć możliwość złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie w języku, 
który rozumieją.

Or. en

Poprawka 135
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
pośrednictwem szeregu różnych mediów,
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić należy ograniczone możliwości 
komunikowania się przez ofiarę.

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
pośrednictwem szeregu różnych mediów,
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego, fizycznego lub 
sensorycznego, na przykład narządów 
słuchu lub wzroku. Podobnie w trakcie 
postępowania karnego uwzględnić należy 
ograniczone możliwości komunikowania 
się przez ofiarę.

Or. hu

Uzasadnienie

Konieczne było wyjaśnienie kategorii.

Poprawka 136
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
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pośrednictwem szeregu różnych mediów,
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić należy ograniczone możliwości 
komunikowania się przez ofiarę.

pośrednictwem szeregu różnych mediów,
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
można uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić można ograniczone 
możliwości komunikowania się przez 
ofiarę.

Or. nl

Poprawka 137
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego, zarówno z przyczyn 
językowych, jak i ze względu na problemy
z komunikacją związane z ewentualną 
niepełnosprawnością. W odniesieniu do 
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konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

Or. es

Poprawka 138
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego w wybranym 
języku. W odniesieniu do innych aspektów 
postępowania karnego, konieczność 
zapewnienia tłumaczenia ustnego
i pisemnego może zależeć od konkretnych 
kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
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w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

Or. es

Poprawka 139
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego, w tym
z tłumaczenia języka migowego.
W odniesieniu do innych aspektów 
postępowania karnego, konieczność 
zapewnienia tłumaczenia ustnego
i pisemnego może zależeć od konkretnych 
kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.
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Poprawka 140
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne powinno być zapewnione
w zakresie niezbędnym do skorzystania 
przez ofiarę z przysługujących jej praw.
Tłumaczenie ustne, w tym tłumaczenie 
języka migowego, i pisemne, o którym 
mowa w niniejszej dyrektywie, musi być 
zapewnione w jednym z języków, w jakim 
mówi i jaki rozumie ofiara (oraz
w wybranej przez nią formie), tak aby 
mogła ona w pełni korzystać
z przysługujących jej praw.
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Or. hu

Uzasadnienie

Osoby mające problemy ze słuchem znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, jeśli chodzi
o komunikację. Istnieją jednak rozwiązania, które umożliwiają przekazywanie informacji 
osobom mającym problemy ze słuchem i zapewniają swobodny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, który jest wciąż ograniczony; takie rozwiązania stają się coraz bardziej 
dostępne i zaawansowane.

Poprawka 141
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne powinno być zapewnione
w zakresie niezbędnym do skorzystania 
przez ofiarę z przysługujących jej praw.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. nl
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Uzasadnienie

Ta poprawka dotyczy holenderskiej wersji tekstu. Poprawka ma charakter językowy: 
rzeczownik „slachtoffer” (ofiara) ma rodzaj nijaki. W związku z tym zaimek nijaki powinien 
być stosowany w odniesieniu do tego rzeczownika w całym tekście. Oczywiście nie zmienia to 
faktu, że ofiary mogą być rodzaju męskiego lub żeńskiego.

Poprawka 142
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania
i rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

(12) Sprawiedliwość może zostać
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów
w sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw 
niezależnie od jej przynależności 
państwowej. Dlatego też podczas 
przesłuchania i rozpraw sądowych ofiara 
powinna mieć zawsze możliwość 
bezpłatnego korzystania z tłumaczenia 
ustnego. W odniesieniu do innych 
aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym
w tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę
z przysługujących jej praw.

Or. en
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Poprawka 143
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, wymagają 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

Or. es

Poprawka 144
Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak 
ofiary przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Dzieci i niektóre grupy ofiar, takie 
jak ofiary przemocy seksualnej, przemocy 
ze względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary masowej wiktymizacji, mogą 
wymagać specjalistycznych usług wsparcia 
ze względu na charakterystykę 
przestępstwa, którego padły ofiarą.

Or. en

Poprawka 145
Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
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wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak 
ofiary przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Dzieci i niektóre grupy ofiar, takie 
jak ofiary przemocy seksualnej, przemocy 
ze względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej, tortur, okrutnego, nieludzkiego
i poniżającego traktowania, karygodnego 
naruszania praw człowieka przez 
funkcjonariuszy państwowych lub innych 
przestępstw popełnianych na tle uprzedzeń, 
jak również ofiary masowej wiktymizacji, 
mogą wymagać specjalistycznych usług 
wsparcia ze względu na charakterystykę 
przestępstwa, którego padły ofiarą.
Państwa członkowskie powinny 
udostępnić niezbędne zasoby służące 
wsparciu i ochronie ofiar oraz pomocy im.

Or. en

Poprawka 146
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, lub 
przestępstw motywowanych względami 
dyskryminacyjnymi, jak również ofiary 
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względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

terroryzmu, ofiary tortur lub innego 
rodzaju okrutnego, nieludzkiego
i poniżającego traktowania albo karania, 
mogą wymagać specjalistycznych usług 
wsparcia ze względu na charakterystykę 
przestępstwa, którego padły ofiarą.

Or. en

Poprawka 147
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

(13) Wsparcie, czy to ze strony 
zarejestrowanych organizacji rządowych, 
czy też pozarządowych podlegających 
ustawodawstwu krajowemu, powinno być 
dostępne od momentu popełnienia 
przestępstwa, jak również przez całe 
postępowanie karne i po jego zakończeniu, 
stosownie do potrzeb ofiary. Wsparcie 
powinno być udzielane na różnorodne 
sposoby, bez nadmiernych formalności 
oraz za pośrednictwem odpowiednio 
geograficznie rozmieszczonych ośrodków, 
by umożliwić wszystkim ofiarom 
skorzystanie z takich usług. Niektóre grupy 
ofiar, takie jak ofiary przemocy seksualnej, 
przemocy ze względu na płeć oraz na tle 
nienawiści rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

Or. it
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Poprawka 148
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

(13) Wsparcie, czy to ze strony 
odpowiednio wyznaczonych organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą. Państwa 
członkowskie powinny udostępnić zasoby 
niezbędne do zapewnienia ofiarom 
wsparcia, pomocy i ochrony, a dochody 
skonfiskowane w ramach zwalczania 
różnych form przestępczości pospolitej, 
zorganizowanej i terroryzmu należy 
przeznaczyć przede wszystkim na ten cel.

Or. it

Poprawka 149
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak 
również ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć, nawoływania do 
nienawiści oraz przestępstw na tle 
nienawiści, jak również ofiary terroryzmu, 
mogą wymagać specjalistycznych usług 
wsparcia ze względu na charakterystykę 
przestępstwa, którego padły ofiarą.

Or. en

Poprawka 150
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych,
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 

(13) Wsparcie powinno być dostępne od 
momentu popełnienia przestępstwa, jak 
również przez całe postępowanie karne
i po jego zakończeniu, stosownie do 
potrzeb ofiary. Wsparcie powinno być 
udzielane na różnorodne sposoby, bez 
nadmiernych formalności oraz za 
pośrednictwem odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
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odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze względu
na płeć oraz na tle nienawiści rasowej lub 
innych przestępstw popełnianych na tle 
uprzedzeń, jak również ofiary terroryzmu, 
mogą wymagać specjalistycznych usług 
wsparcia ze względu na charakterystykę 
przestępstwa, którego padły ofiarą.

wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przestępstw na tle 
rasowym lub przestępstw na tle 
nienawiści, jak również ofiary terroryzmu, 
mogą wymagać specjalistycznych usług 
wsparcia ze względu na charakterystykę 
przestępstwa, którego padły ofiarą.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Specjalne struktury wsparcia mają 
podstawowe znaczenie dla zaspokojenia 
szczególnych potrzeb kobiet będących 
ofiarami przemocy na tle płciowym. 
Struktury te powinny zostać opracowane 
na podstawie doświadczenia i wiedzy 
ruchu ochrony kobiet oraz powinny służyć 
wzmocnieniu zdolności tego ruchu do 
rozwijania dalszych działań 
ukierunkowanych na wsparcie ofiar.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Chociaż udzielanie wsparcia nie 
powinno zależeć od tego, czy ofiara złoży 
właściwemu organowi, takiemu jak policja, 
zawiadomienie o przestępstwie, takie 
organy są często najlepiej predestynowane 
do udzielania ofiarom informacji
o możliwościach uzyskania wsparcia. 
Dlatego też zachęca się państwa 
członkowskie do ustanowienia właściwych 
warunków umożliwiających skierowanie 
ofiar do usług wsparcia, w tym poprzez 
zapewnienie możliwości przestrzegania 
wymogów ochrony danych.

(14) Chociaż udzielanie wsparcia nie 
powinno zależeć od tego, czy ofiara złoży 
właściwemu organowi, takiemu jak policja, 
zawiadomienie o przestępstwie, takie 
organy są często najlepiej predestynowane 
do udzielania ofiarom informacji
o możliwościach uzyskania wsparcia. 
Dlatego też zachęca się państwa 
członkowskie do ustanowienia właściwych 
warunków umożliwiających skierowanie 
ofiar do usług wsparcia, w tym poprzez 
zapewnienie możliwości przestrzegania 
wymogów ochrony danych. W przypadku 
konkretnych rodzajów przestępstw, takich 
jak przemoc na tle płciowym, ofiary należy 
skierować bezpośrednio do 
specjalistycznych usług wspierania ofiar
w celu uniknięcia stresu spowodowanego 
wielokrotnym odsyłaniem.

Or. en

Poprawka 153
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Osoby, które w wyniku przestępstwa 
cierpią na niepełnosprawność fizyczną lub 
psychiczną, powinny mieć dostęp do 
leczenia i opieki dostosowanych do ich 
szczególnej sytuacji.

Or. es
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Poprawka 154
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Jeżeli przestępstwa, które mogą 
skutkować objęciem ofiar ochroną, zostały 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, zaleca się państwom 
członkowskim zbadanie możliwości 
nałożenia na sprawców kar pieniężnych.

Or. it

Poprawka 155
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
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uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

uwzględnić takie czynniki jak rodzaj, 
charakter i powaga przestępstwa, uraz 
psychiczny doświadczony przez ofiarę,
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
postępowania powinny być zasadniczo 
poufne, chyba że strony uzgodnią inaczej, 
należy uznać, że czynniki takie jak groźby 
lub wszelkie inne formy przemocy użyte
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

Or. es

Poprawka 156
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
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nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.
W każdym przypadku zastosowanie 
takiego środka wymaga wyraźnej zgody 
ofiary.

Or. es

Poprawka 157
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary.
W celu zapobieżenia dalszej wiktymizacji 
usługi te muszą być świadczone
w odpowiedni sposób oraz przy ich 
świadczeniu należy mieć w pierwszym 
rzędzie na uwadze interesy i potrzeby 
ofiary, naprawienie krzywd wyrządzonych 
ofierze i zapobieżenie dalszym krzywdom. 
Podejmując decyzję o tym, że dana sprawa 
będzie przedmiotem procesu 
sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
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ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

Or. en

Poprawka 158
Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary.
W celu zapobieżenia wtórnej wiktymizacji 
usługi te muszą być świadczone
w odpowiedni sposób oraz przy ich 
świadczeniu należy mieć w pierwszym 
rzędzie na uwadze interesy i potrzeby 
ofiary, naprawienie krzywd wyrządzonych 
ofierze i zapobieżenie dalszym krzywdom. 
Podejmując decyzję o tym, że dana sprawa 
będzie przedmiotem procesu 
sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
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zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.
Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści 
wynikające ze sprawiedliwości 
naprawczej, ofiary powinny mieć 
możliwość korzystania z tego rodzaju 
usług w możliwie szerokim zakresie.

Or. en

Poprawka 159
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary, 
jednak wymagają gwarancji 
zapobiegających jakiejkolwiek dalszej 
wiktymizacji. Dlatego też przy 
świadczeniu tych usług należy mieć
w pierwszym rzędzie na uwadze interesy
i potrzeby ofiary, naprawienie krzywd 
wyrządzonych ofierze i zapobieżenie 
dalszym krzywdom. Podejmując decyzję
o tym, że dana sprawa będzie przedmiotem 
procesu sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 

(16) Usługi sprawiedliwości naprawczej,
w tym przykładowo mediacja między 
sprawcą a ofiarą, mediacja między 
nieletnim przestępcą a członkami rodziny 
jego ofiary oraz zgromadzenia wyrokujące, 
mogą być bardzo korzystne dla ofiary.
W celu zapobieżenia wtórnej wiktymizacji 
usługi te muszą być świadczone
w odpowiedni sposób oraz przy ich 
świadczeniu należy mieć w pierwszym 
rzędzie na uwadze interesy i potrzeby 
ofiary, naprawienie krzywd wyrządzonych 
ofierze i zapobieżenie dalszym krzywdom. 
Podejmując decyzję o tym, że dana sprawa 
będzie przedmiotem procesu 
sprawiedliwości naprawczej oraz 
przeprowadzając taki proces należy 
uwzględnić takie czynniki jak 
nierównowaga sił oraz wiek, dojrzałość
i potencjał intelektualny ofiary, które mogą 
ograniczyć zdolność ofiary do 
podejmowania świadomych wyborów lub 
mogą przeszkodzić w uzyskaniu przez 
ofiarę pozytywnych rezultatów. Chociaż 
prywatne postępowania powinny być 
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zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.

zasadniczo poufne, chyba że strony 
uzgodnią inaczej, można uznać, że 
czynniki takie jak groźby poczynione
w trakcie takiego postępowania wymagają 
ujawnienia, w interesie publicznym.
Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści 
wynikające ze sprawiedliwości 
naprawczej, ofiary powinny mieć 
możliwość korzystania z tego rodzaju 
usług w możliwie szerokim zakresie.

Or. en

Poprawka 160
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby zapewnić pełną ochronę ofiar
i ich praw, należy umożliwić 
rozpoznanemu sprawcy dostęp do 
ewentualnych korzyści przewidzianych
w krajowym prawie proceduralnym
i materialnym (takich jak postępowanie 
mediacyjne, okoliczności łagodzące, 
udogodnienia w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności itp.) tylko
w przypadku, w którym, mając do tego 
warunki, naprawił w całości szkodę 
wyrządzoną ofierze i jej rodzinie.

Or. it

Poprawka 161
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na ponowną wiktymizację
i stanowią łatwy cel zastraszania ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej, ofiary przestępczości 
zorganizowanej, takiej jak organizacje 
terrorystyczne, mafijne czy zajmujące się 
handlem narkotykami, oraz ofiary handlu 
ludźmi są w większości przypadków 
szczególnie narażone na dalszą 
wiktymizację oraz potrzebują specjalnych 
środków ochronnych. Dostęp do takich 
środków ochronnych powinien być 
ograniczony wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

Or. es

Poprawka 162
Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, ofiary 
przemocy seksualnej, ofiary handlu 
ludźmi, migranci i uchodźcy, a 
w szczególności migrantki i kobiety-
uchodźcy, których status prawny może być 
uzależniony od statusu sprawcy, osoby 
ubiegające się o azyl, migrujące dzieci, 
bezpaństwowcy, lesbijki, geje, 
biseksualiści i osoby transgenderowe 
(LGTB) oraz ofiary, które muszą złożyć 
zeznanie, są w większości przypadków 
szczególnie narażone na dalszą 
wiktymizację oraz potrzebują specjalnych 
środków ochronnych. Dostęp do takich 
środków ochronnych powinien być 
ograniczony wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

Or. en

Poprawka 163
Ádám Kósa



AM\894864PL.doc 49/143 PE483.693v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi
i organami ludzkimi są w większości 
przypadków szczególnie narażone na 
dalszą wiktymizację oraz potrzebują 
specjalnych środków ochronnych. Dostęp 
do takich środków ochronnych powinien 
być ograniczony wyłącznie
w wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
wyważenie praw podstawowych 
podejrzanych lub oskarżonych, lub na 
życzenie ofiary. W przypadku ofiar handlu 
ludźmi i organami ludzkimi oraz dzieci
i osób niedorozwiniętych umysłowo 
będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii, gdzie 
szczególne, bardziej szczegółowe przepisy 
zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

Or. hu

Uzasadnienie

Osobom niepełnosprawnym, których zdolności pojmowania są zbliżone do zdolności dzieci 
(lub które w ogóle nie mają takich zdolności), tj. osobom niepełnosprawnym (żyjącym 
ponadto w ubóstwie), które należą do jednej z grup ofiar nielegalnego handlu organami 
ludzkimi, należy zapewnić taki sam poziom ochrony co dzieciom.
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Poprawka 164
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, osoby ubiegające się
o azyl, ofiary przemocy seksualnej, ofiary 
handlu ludźmi, ofiary tortur oraz ofiary 
nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania są w większości przypadków 
szczególnie narażone na dalszą 
wiktymizację oraz potrzebują specjalnych 
środków ochronnych. Dostęp do takich 
środków ochronnych powinien być 
ograniczony wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

Or. fr

Poprawka 165
Auke Zijlstra



AM\894864PL.doc 51/143 PE483.693v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. W przypadku ofiar handlu 
ludźmi oraz dzieci będących ofiarami 
niegodziwego traktowania
i wykorzystywania do celów seksualnych 
oraz pornografii dziecięcej, gdzie 
szczególne, bardziej szczegółowe przepisy 
zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

Or. nl

Poprawka 166
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary.
W przypadku ofiar handlu ludźmi oraz 
dzieci będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są
w większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary. 
Oprócz środków dostępnych dla 
wszystkich ofiar państwa członkowskie 
powinny również zadbać o dostępność 
szczególnych środków pomocy, wsparcia
i ochrony dla dzieci będących 
ofiarami. Środki te powinny być 
udostępniane w najlepszym interesie 
dziecka, zgodnie z Konwencją Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka z 1989 r. W przypadku ofiar 
handlu ludźmi oraz dzieci będących 
ofiarami niegodziwego traktowania
i wykorzystywania do celów seksualnych 
oraz pornografii dziecięcej, gdzie 
szczególne, bardziej szczegółowe przepisy 
zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Przemoc na tle płciowym oznacza 
przemoc skierowaną wobec osoby ze 
względu na jej płeć. Przemoc na tle 
płciowym jest formą przemocy, której 
ofiarami w przeważającej mierze są 
kobiety i która może być powiązana
z przemocą w bliskich związkach, 
przemocą seksualną (w tym napaściami 
na tle seksualnym i molestowaniem 
seksualnym), handlem ludźmi
i niewolnictwem w celach seksualnych, 
przemocą w związkach intymnych oraz
z innymi krzywdzącymi praktykami,
takimi jak przymusowe małżeństwa
i okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych, lecz która nie ogranicza się do 
wymienionych rodzajów przemocy. Ataki 
homofobiczne i transfobiczne również 
zostały zdefiniowane jako forma przemocy 
na tle płciowym. Z badań wynika, że od 
jednej piątej do jednej czwartej populacji 
kobiet doznało przemocy fizycznej co 
najmniej raz w ciągu swojego dorosłego 
życia oraz że ponad jedna dziesiąta 
doznała przemocy na tle seksualnym
z użyciem siły. Kluczowe znaczenie ma 
więc uznanie za niezgodne z prawem 
wszystkich form przemocy na tle płciowym 
oraz zapewnienie ofiarom szczególnych 
środków zapobiegawczych, ochronnych
i prawnych.
Kobiety będące ofiarami przemocy na tle 
płciowym i ich dzieci również wymagają 
specjalnej uwagi i ochrony ze względu na 
wysokie ryzyko ponownej wiktymizacji za 
pomocą tego rodzaju przestępstwa oraz ze 
względu na poważną traumę wynikającą
z tego rodzaju przestępstwa, gdyż popełnia 
je osoba, której ofiara powinna móc 
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zaufać, i ponieważ ofiary nie mogą liczyć 
na wsparcie partnera w przezwyciężaniu 
takiej traumy.

Or. en

Poprawka 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W odniesieniu do ofiar terroryzmu 
należy uznać prawo do pamięci, 
uwzględniające jako zasadniczy element 
znaczenie polityczne ofiar terroryzmu, 
które przybiera formę obrony tego 
wszystkiego, co terroryzm pragnie 
wyeliminować, aby narzucić swoją 
totalitarną i niesprzyjającą włączeniu 
społecznemu wizję, tj. obrony wolności 
nieodzownie związanych z demokratyczną 
praworządnością.

Or. es

Poprawka 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wszystkim ofiarom, o ile jest to 
potrzebne w konkretnym przypadku, 
należy zapewnić racjonalne usprawnienia, 
które oznaczają konieczne i odpowiednie 
zmiany i dostosowania niepociągające za 
sobą nieproporcjonalnego lub 
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nadmiernego obciążenia, w celu 
zapewnienia ofiarom niepełnosprawnym 
możliwości korzystania z przysługujących 
im praw, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie, na równych zasadach
z innymi ofiarami. Racjonalne 
usprawnienia mogą obejmować, między 
innymi, pomoc w komunikacji, w tym 
pomoc ze strony wykwalifikowanego 
tłumacza języka migowego, zapewnienie 
fizycznego dostępu do obiektów
i informacji bezpośrednio powiązanych
z daną sprawą, przekazywanie informacji
w łatwo zrozumiałym języku oraz 
dostosowanie formy przesłuchania 
odpowiednio do potrzeb niepełnosprawnej 
ofiary.

Or. en

Poprawka 170
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niniejsza dyrektywa nie odnosi się
w sposób konkretny do kwestii ofiar 
organizacji terrorystycznych i mafijnych, 
które w niektórych państwach 
członkowskich posiadają konkretne ramy 
prawne. Statystyki sporządzane na 
podstawie danych dostarczonych przez 
państwa członkowskie na temat 
funkcjonowania służb wsparcia dla ofiar 
powinny zawierać oddzielne działy 
poświęcone takim przypadkom.
W zależności od liczby takich przypadków 
oraz zidentyfikowania nowych potrzeb 
należy opracować europejską kartę 
poświęconą uznaniu praw ofiar tego 
rodzaju przestępstw. Dokument ten 
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powinien opierać się na pięciu filarach:
opracowaniu europejskiej definicji ofiary 
przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu, adekwatnie określającej 
specyfikę takich osób;
uznaniu cierpienia takich osób, 
zapewnieniu im schronienia i założeniu, 
że ofiarami są zarówno ofiary śmiertelne, 
ranni i ich rodziny, jak i osoby 
zastraszane lub prześladowane, oraz że 
zagrożona jest wolność tych osób, a tym 
samym również wolność nas wszystkich;
naprawie krzywd poprzez konkretne 
środki materialne, zachowaniu pamięci
o takich ofiarach oraz zapewnieniu 
egzekwowania sprawiedliwości;
nadanie ludzkiej twarzy debatom na temat 
ofiar tych organizacji – osób cierpiących, 
które ucieleśniają wspólne wartości, 
przeciw którym występują tego rodzaju 
przestępcy;
odpolitycznieniu debaty na temat 
ofiar. Jest to kwestia zasad. Zabijają 
ludzie o poglądach totalitarnych
i fanatycy. Zabija wypaczenie 
podstawowych wartości człowieczeństwa. 
Takie jest źródło przemocy, a nie 
swobodna wymiana idei 
demokratycznych.

Or. es

Poprawka 171
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niewinne ofiary terroryzmu
i przestępczości zorganizowanej są 
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szczególnie narażone ze względu na 
szczególny charakter przestępstwa. Są one 
zastraszane przez członków społeczności 
mających związek ze sprawcami, 
doświadczają z ich strony wrogich 
zachowań i otrzymują groźby odwetu. 
Dlatego też ofiarom tym należy udzielić 
szczególnej pomocy i zapewnić uznanie 
społeczeństwa oraz należy chronić je 
przed narażeniem na zastraszanie, 
nienawiść i strach. Komisja i państwa 
członkowskie powinny rozważyć przyjęcie 
szczególnych przepisów dotyczących ofiar 
terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej w celu uznania ich 
publicznego charakteru oraz uwzględnić
w nich bardziej szczegółowe 
postanowienia zapewniające odpowiedni 
poziom ochrony i wsparcia, uznanie, jako 
jedno z przysługujących praw, prawa do 
długoterminowej pomocy nadzwyczajnej, 
wszechstronnego zadośćuczynienia, 
ochrony życia prywatnego i rodzinnego, 
ochrony godności i bezpieczeństwa, jak 
również prawa do poznania prawdy
i prawa do pamięci. W tym względzie 
ustalenie prawdy w drodze postępowania 
sądowego w rozsądnym terminie musi 
stanowić kwestię priorytetową.

Or. it

Poprawka 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Przemoc na tle płciowym oznacza 
przemoc skierowaną wobec osoby ze 
względu na jej płeć, tożsamość płciową lub 
ekspresję płciową. Przemoc na tle 
płciowym jest formą przemocy, której 
ofiarami w przeważającej mierze są 
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kobiety i która może być powiązana
z przemocą w bliskim związku, przemocą 
seksualną (zarówno z napaściami na tle 
seksualnym, jak i z molestowaniem), 
handlem ludźmi i niewolnictwem w celach 
seksualnych, przemocą w związkach 
intymnych oraz z innymi krzywdzącymi 
praktykami, takimi jak przymusowe 
małżeństwa i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych, lecz która nie 
ogranicza się do wymienionych rodzajów 
przemocy. Ataki homofobiczne
i transfobiczne również zostały 
zdefiniowane jako forma przemocy na tle 
płciowym. Z badań wynika, że od jednej 
piątej do jednej czwartej populacji kobiet 
doznało przemocy fizycznej co najmniej 
raz w ciągu swojego dorosłego życia oraz 
że ponad jedna dziesiąta doznała
przemocy na tle seksualnym z użyciem 
siły. W tej perspektywie należy uznać za 
niezgodne z prawem wszystkie formy 
przemocy na tle płciowym oraz zapewnić 
ofiarom takiej przemocy szczególne środki 
zapobiegawcze, ochronne i prawne.

Or. en

Poprawka 173
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niewinnym ofiarom terroryzmu
i przestępczości zorganizowanej należy 
udzielić szczególnego wsparcia z uwagi na 
to, że naruszenie prawa indywidualnego
w takim kontekście godzi również w prawa 
ogółu społeczeństwa. W rezultacie prawo 
indywidualne powinno podlegać 
szczególnej ochronie, ponieważ wpływa na 
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prawa zbiorowe. Środki naprawcze
i odszkodowawcze zapewniane przez 
organy publiczne, w szczególności
w postaci rekompensaty, muszą 
przysługiwać wyłącznie niewinnym 
ofiarom terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej oraz ich rodzinom.

Or. it

Poprawka 174
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, w tym na ryzyko wtórnej lub 
ponownej wiktymizacji ze strony tego 
samego sprawcy, tak jak w przypadku 
kobiet będących ofiarami przemocy na tle 
płciowym, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, skutki przestępstwa i uraz 
psychiczny doświadczony przez ofiarę, jak 



PE483.693v02-00 60/143 AM\894864PL.doc

PL

osoby. również to, czy ofiara jest obcokrajowcem. 
Ofiary terroryzmu wymagają szczególnej 
uwagi w każdej ocenie ze względu na 
zróżnicowany charakter takich czynów, od 
aktów masowego terroru po ataki na 
pojedyncze osoby. Kobiety będące 
ofiarami przemocy na tle płciowym oraz 
ich dzieci także wymagają szczególnej 
opieki i natychmiastowej ochrony, 
ponieważ istnieje duże ryzyko ich 
ponownej wiktymizacji, a taka przemoc 
jest przyczyną ogromnego urazu 
psychicznego, ponieważ przestępstwo 
zostaje popełnione przez osobę, której 
ofiara powinna móc ufać.

Or. es

Poprawka 175
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
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przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby. Szczególną uwagę należy poświęcić 
przemocy związanej z prześladowaniami,
w których złożony charakter wzajemnych 
relacji między organizacjami 
przestępczymi a grupami społecznymi, 
które je popierają, sprawia, że 
bezpośrednio zastraszane są konkretne 
osoby, a poprzez ich przykład – pośrednio 
również społeczeństwo jako całość.
W związku z tym organizacje przestępcze 
zastraszają i wywierają naciski na osoby, 
które ze względu na swoją działalność, 
sposób myślenia, postawy i pozycję 
społeczną lub zawodową mogą być 
obiektem bardziej poważnych ataków,
w tym morderstw.

Or. es

Poprawka 176
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić, między innymi, wiek, płeć
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płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

i tożsamość płciową, pochodzenie 
etniczne, rasę, religię, orientację seksualną, 
stan zdrowia, niepełnosprawność, 
problemy z komunikacją, stosunek do 
podejrzanego lub oskarżonego oraz 
zależność od tych osób, uprzednie 
zetknięcie się z przestępstwami oraz rodzaj
i charakter przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem, migrantem lub czy 
ubiega się o azyl, lub czy jest objęta 
ochroną międzynarodową, a 
w szczególności to, czy jest kobietą, której 
status prawny może być uzależniony od 
statusu domniemanego sprawcy. Ofiary 
terroryzmu wymagają szczególnej uwagi
w każdej ocenie ze względu na 
zróżnicowany charakter takich czynów, od 
aktów masowego terroru po ataki na 
pojedyncze osoby.

Or. en

Poprawka 177
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
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z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, przestępstwa na tle 
uprzedzeń, jak również to, czy ofiara jest 
obcokrajowcem.

Or. en

Poprawka 178
Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną i mającą szczególne potrzeby, 
przy czym także w tym przypadku 
decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć, tożsamość płciową
i ekspresję płciową, pochodzenie etniczne, 
rasę, religię, orientację seksualną, stan 
zdrowia, niepełnosprawność, status 
prawny, problemy z komunikacją, 
stosunek do podejrzanego lub oskarżonego 
oraz zależność od tych osób, uprzednie 
zetknięcie się z przestępstwami oraz rodzaj
i charakter przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, tortury, okrutne, 
nieludzkie lub poniżające traktowanie, 
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wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

łamanie praw człowieka przez 
funkcjonariuszy państwowych lub
przestępstwa na tle uprzedzeń, jak również 
to, czy ofiara jest obcokrajowcem. 

Or. en

Poprawka 179
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Należy również 
uwzględnić to, czy ofiara jest 
cudzoziemcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną i może mieć szczególne potrzeby, 
przy czym także w tym przypadku 
decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby, co dotyczy również ofiar 
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osoby. przestępczości zorganizowanej,
w szczególności o charakterze mafijnym.

Or. it

Poprawka 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od masowych 
aktów terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną i mającą szczególne potrzeby, 
przy czym także w tym przypadku 
decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć, tożsamość płciową
i ekspresję płciową, pochodzenie etniczne, 
rasę, religię, orientację seksualną, stan 
zdrowia, niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od masowych 
aktów terroru po ataki ukierunkowane na 
pojedyncze osoby.

Or. en
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Poprawka 181
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem.

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie można uwzględnić wiek, płeć
i tożsamość płciową, orientację seksualną, 
stan zdrowia, niepełnosprawność, 
problemy z komunikacją, stosunek do 
podejrzanego lub oskarżonego oraz 
zależność od tych osób, uprzednie 
zetknięcie się z przestępstwami oraz rodzaj
i charakter przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem.

Or. nl

Poprawka 182
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
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przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy uwzględnić, między 
innymi, wiek, płeć, pochodzenie etniczne, 
rasę, religię, orientację seksualną, stan 
zdrowia, niepełnosprawność, problemy
z komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się
z przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, jak również to, 
czy ofiara jest obcokrajowcem. Ofiary 
terroryzmu wymagają szczególnej uwagi
w każdej ocenie ze względu na 
zróżnicowany charakter takich czynów, od 
aktów masowego terroru po ataki na 
pojedyncze osoby.

Or. en

Poprawka 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Ofiary terroryzmu są szczególnie 
narażone ze względu na szczególny 
charakter przestępstwa. Ofiary terroryzmu 
są zastraszane przez członków 
społeczności mających związek ze 
sprawcami ataków terrorystycznych, 
doświadczają z ich strony wrogich 
zachowań i otrzymują groźby odwetu, i 
w związku z tym należy im udzielić 
szczególnej pomocy i zapewnić uznanie 
społeczeństwa oraz należy chronić je 
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przed nienawiścią i strachem. Komisja
i państwa członkowskie powinny 
bezzwłocznie rozważyć przyjęcie 
szczególnych przepisów dotyczących ofiar 
terroryzmu w celu uznania ich 
publicznego charakteru oraz uwzględnić
w nich szczegółowe postanowienia 
zapewniające odpowiednią ochronę
i wsparcie, uznanie jako jedno
z przysługujących praw, długoterminową 
pomoc nadzwyczajną, kompleksowe 
zadośćuczynienie, ochronę życia 
prywatnego i rodzinnego, ochronę 
godności i bezpieczeństwa, prawo do 
poznania prawdy i prawo do pamięci.

Or. en

Poprawka 184
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
szczególnie narażone, należy zaoferować 
odpowiednie środki, by chronić je podczas 
postępowania karnego. Dokładny 
charakter i zakres wszelkich takich
środków należy ustalić w trybie 
indywidualnej oceny, w rozmowach
z ofiarą oraz zgodnie z przepisami
o swobodzie sędziowskiej. Obawy i lęki 
ofiar związane z postępowaniem powinny 
być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, 
czy potrzebuje ona jakiegoś szczególnego 
środka.

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
mające szczególne potrzeby, należy 
zaoferować odpowiednie środki, by 
chronić je od momentu wiktymizacji, przed 
postępowaniem karnym lub innym 
postępowaniem sądowym związanym
z przestępstwem, podczas takich
postępowań oraz po nich. Dokładny 
charakter i zakres wszelkich takich 
środków muszą być zgodne z nakazami 
prawa międzynarodowego oraz 
międzynarodowymi normami ochrony
i powinny zostać ustalone w trybie 
indywidualnej oceny, w rozmowach
z ofiarą oraz zgodnie z przepisami
o swobodzie sędziowskiej. Obawy i lęki 
ofiar związane z postępowaniem powinny 
być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, 
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czy potrzebuje ona jakiegoś szczególnego 
środka.

Or. es

Poprawka 185
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
szczególnie narażone, należy zaoferować 
odpowiednie środki, by chronić je podczas 
postępowania karnego. Dokładny charakter
i zakres wszelkich takich środków należy 
ustalić w trybie indywidualnej oceny,
w rozmowach z ofiarą oraz zgodnie
z przepisami o swobodzie sędziowskiej. 
Obawy i lęki ofiar związane
z postępowaniem powinny być kluczowym 
czynnikiem przy ustalaniu, czy potrzebuje 
ona jakiegoś szczególnego środka.

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
szczególnie narażone, należy zaoferować 
odpowiednie środki, by chronić je podczas 
postępowania karnego. Dokładny charakter
i zakres wszelkich takich środków należy 
ustalić w trybie profesjonalnej
i indywidualnej oceny, w rozmowach
z ofiarą oraz zgodnie z przepisami
o swobodzie sędziowskiej. Obawy i lęki 
ofiar związane z postępowaniem powinny 
być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, 
czy potrzebuje ona jakiegoś szczególnego 
środka.

Or. es

Poprawka 186
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
szczególnie narażone, należy zaoferować 
odpowiednie środki, by chronić je podczas 

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
szczególnie narażone, należy zaoferować 
odpowiednie środki, by chronić je podczas 
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postępowania karnego. Dokładny charakter
i zakres wszelkich takich środków należy 
ustalić w trybie indywidualnej oceny,
w rozmowach z ofiarą oraz zgodnie
z przepisami o swobodzie sędziowskiej. 
Obawy i lęki ofiar związane
z postępowaniem powinny być kluczowym 
czynnikiem przy ustalaniu, czy potrzebuje 
ona jakiegoś szczególnego środka.

postępowania karnego oraz, w razie 
potrzeby, po jego zakończeniu. Dokładny 
charakter i zakres wszelkich takich 
środków należy ustalić w trybie 
indywidualnej oceny, w rozmowach
z ofiarą oraz zgodnie z przepisami
o swobodzie sędziowskiej. Obawy i lęki 
ofiar związane z postępowaniem powinny 
być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, 
czy potrzebuje ona jakiegoś szczególnego 
środka.

Or. it

Poprawka 187
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej
i Konwencją Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 
r.

(20) Stosując przepisy niniejszej 
dyrektywy, należy w pierwszym rzędzie 
dążyć do najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej
i Konwencją Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka
z 1989 r. Szczególną uwagę powinno się 
poświęcić dzieciom, a zwłaszcza dzieciom 
pozbawionym opieki, ponieważ ze względu 
na swoją trudną sytuację potrzebują one 
ochrony, wsparcia i specjalnej pomocy. 
Państwa członkowskie powinny zadbać
o dostępność odpowiednich środków 
bezpieczeństwa zapewniających dzieciom 
właściwą ochronę oraz powinny poczynić 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
dopilnowania, aby określone działania 
mające na celu pomoc dzieciom oraz ich 
wsparcie w rehabilitacji fizycznej
i psychospołecznej były podejmowane po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
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szczególnych okoliczności, w jakich 
znalazło się każde pokrzywdzone dziecko. 
Specjaliści, którzy mogą mieć kontakt
z dziećmi będącymi ofiarami, również 
powinni uzyskać odpowiednie 
przeszkolenie w zakresie praw i potrzeb 
dzieci należących do różnych grup 
wiekowych, a także w zakresie rodzaju 
postępowania najlepiej odpowiadającego 
ich sytuacji.

Or. fr

Poprawka 188
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Przy stosowaniu przepisów 
niniejszej dyrektywy należy brać pod 
uwagę Konwencję Narodów 
Zjednoczonych w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet
z 1979 r., zalecenia i decyzje komitetu 
CEDAW oraz Konwencję Rady Europy
w sprawie zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i zwalczania jej.

Or. es

Poprawka 189
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Stosując przepisy niniejszej 
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dyrektywy, państwa członkowskie powinny 
działać z należytą starannością oraz 
powinny zadbać o ochronę praw kobiet
w celu wywiązania się ze zobowiązań 
wynikających z Konwencji ONZ
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet oraz w celu 
uwzględnienia norm określonych
w Konwencji Rady Europy w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej.

Or. en

Poprawka 190
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ryzyko dalszej wiktymizacji, bądź to 
ze strony sprawcy bądź też wskutek 
udziału w postępowaniu karnym, należy 
ograniczyć poprzez prowadzenie 
postępowań w sposób skoordynowany, 
przy czym ofiary traktowane są
z szacunkiem i możliwe jest nabranie przez 
nie zaufania do organów. Interakcje
z organami powinny być jak najłatwiejsze, 
przy równoczesnym ograniczeniu 
niepotrzebnych kontaktów ofiary z tymi 
organami, przykładowo poprzez utrwalanie 
audiowizualne przesłuchań oraz 
umożliwienie wykorzystania nagrań
w postępowaniu sądowym. Praktykom 
należy udostępnić jak najszerszy zakres 
środków, by zapobiec stresowi u ofiar 
podczas postępowania sądowego,
w szczególności wskutek kontaktu 
wzrokowego ze sprawcą, jego rodziną, 
wspólnikami lub członkami publiczności.
W tym celu zachęca się państwa 

(22) Ryzyko dalszej wiktymizacji, bądź to 
ze strony sprawcy bądź też wskutek 
udziału w postępowaniu karnym, należy 
ograniczyć poprzez prowadzenie 
postępowań w sposób skoordynowany
i stawiający ofiary i ich potrzeby
w centrum zainteresowania, przy czym 
ofiary powinny być traktowane
z szacunkiem i możliwe jest nabranie przez 
nie zaufania do organów. Interakcje
z organami powinny być jak najłatwiejsze, 
przy równoczesnym ograniczeniu 
niepotrzebnych kontaktów ofiary z tymi 
organami, przykładowo poprzez utrwalanie 
audiowizualne przesłuchań oraz 
umożliwienie wykorzystania nagrań
w postępowaniu sądowym lub za pomocą 
wyspecjalizowanych służb wsparcia dla 
ofiar. Praktykom należy udostępnić jak 
najszerszy zakres środków, w tym 
skuteczne środki ochrony, które 
zapobiegają jakiemukolwiek kontaktowi 
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członkowskie do wprowadzenia,
w odpowiednich przypadkach, 
wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających wydzielenie osobnych 
poczekalni dla ofiar w budynkach sądów. 
Ochrona prywatności ofiary może być 
jednym z istotnych środków zapobieżenia 
dalszej wiktymizacji i może zostać 
osiągnięta poprzez szeroki zakres środków,
w tym nieujawnianie informacji 
dotyczących tożsamości i miejsca 
zamieszkania ofiary lub ograniczenie 
przekazywania tych informacji. Taka 
ochrona, w tym nieujawnianie imienia
i nazwiska dziecka, ma szczególne 
znaczenie dla dziecięcych ofiar.

ofiary ze sprawcą, by zapobiec stresowi
u ofiar przed postępowaniem sądowym, 
podczas takiego postępowania i po nim,
w szczególności wskutek kontaktu 
wzrokowego ze sprawcą, jego rodziną, 
wspólnikami lub członkami publiczności.
W tym celu zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia,
w odpowiednich przypadkach, 
wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających wydzielenie osobnych 
poczekalni dla ofiar w budynkach sądów. 
Ochrona prywatności ofiary może być 
jednym z istotnych środków zapobieżenia 
dalszej wiktymizacji i może zostać 
osiągnięta poprzez szeroki zakres środków,
w tym nieujawnianie informacji 
dotyczących tożsamości i miejsca 
zamieszkania ofiary lub ograniczenie 
przekazywania tych informacji. Taka 
ochrona, w tym nieujawnianie imienia
i nazwiska dziecka, ma szczególne 
znaczenie dla dziecięcych ofiar.

Or. es

Poprawka 191
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ryzyko dalszej wiktymizacji, bądź to 
ze strony sprawcy bądź też wskutek 
udziału w postępowaniu karnym, należy 
ograniczyć poprzez prowadzenie 
postępowań w sposób skoordynowany, 
przy czym ofiary traktowane są
z szacunkiem i możliwe jest nabranie przez 
nie zaufania do organów. Interakcje
z organami powinny być jak najłatwiejsze, 
przy równoczesnym ograniczeniu 

(22) Ryzyko dalszej wiktymizacji, bądź to 
ze strony sprawcy bądź też wskutek 
udziału w postępowaniu karnym, należy 
ograniczyć poprzez prowadzenie 
postępowań w sposób skoordynowany, 
przy czym ofiary traktowane są
z szacunkiem i możliwe jest nabranie przez 
nie zaufania do organów. Interakcje
z organami powinny być jak najłatwiejsze, 
przy równoczesnym ograniczeniu 
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niepotrzebnych kontaktów ofiary z tymi 
organami, przykładowo poprzez utrwalanie 
audiowizualne przesłuchań oraz 
umożliwienie wykorzystania nagrań
w postępowaniu sądowym. Praktykom 
należy udostępnić jak najszerszy zakres 
środków, by zapobiec stresowi u ofiar 
podczas postępowania sądowego,
w szczególności wskutek kontaktu 
wzrokowego ze sprawcą, jego rodziną, 
wspólnikami lub członkami publiczności.
W tym celu zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia,
w odpowiednich przypadkach, 
wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających wydzielenie osobnych 
poczekalni dla ofiar w budynkach sądów. 
Ochrona prywatności ofiary może być 
jednym z istotnych środków zapobieżenia 
dalszej wiktymizacji i może zostać 
osiągnięta poprzez szeroki zakres środków,
w tym nieujawnianie informacji 
dotyczących tożsamości i miejsca 
zamieszkania ofiary lub ograniczenie 
przekazywania tych informacji. Taka 
ochrona, w tym nieujawnianie imienia
i nazwiska dziecka, ma szczególne 
znaczenie dla dziecięcych ofiar.

niepotrzebnych kontaktów ofiary z tymi 
organami, przykładowo poprzez utrwalanie 
audiowizualne przesłuchań oraz 
umożliwienie wykorzystania nagrań
w postępowaniu sądowym. Praktykom 
należy udostępnić jak najszerszy zakres 
środków, by zapobiec stresowi u ofiar 
podczas postępowania sądowego,
w szczególności wskutek kontaktu 
wzrokowego ze sprawcą, jego rodziną, 
wspólnikami lub członkami publiczności.
W tym celu zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia,
w odpowiednich przypadkach, 
wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających wydzielenie osobnych 
poczekalni dla ofiar w budynkach sądów. 
Ochrona prywatności ofiary może być 
jednym z istotnych środków zapobieżenia 
dalszej wiktymizacji i może zostać 
osiągnięta poprzez szeroki zakres środków,
w tym nieujawnianie informacji 
dotyczących tożsamości i miejsca 
zamieszkania ofiary lub ograniczenie 
przekazywania tych informacji. Taka 
ochrona, w tym nieujawnianie imienia
i nazwiska dziecka, ma szczególne 
znaczenie dla dziecięcych ofiar.

(Poprawka językowa dotycząca jedynie 
wersji hiszpańskiej dokumentu).

Or. es

Poprawka 192
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ryzyko dalszej wiktymizacji, bądź to
ze strony sprawcy bądź też wskutek 
udziału w postępowaniu karnym, należy 

(22) Ryzyko dalszej wiktymizacji, bądź to 
ze strony sprawcy bądź też wskutek 
udziału w postępowaniu karnym, należy 
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ograniczyć poprzez prowadzenie 
postępowań w sposób skoordynowany, 
przy czym ofiary traktowane są
z szacunkiem i możliwe jest nabranie przez 
nie zaufania do organów. Interakcje
z organami powinny być jak najłatwiejsze, 
przy równoczesnym ograniczeniu 
niepotrzebnych kontaktów ofiary z tymi 
organami, przykładowo poprzez 
utrwalanie audiowizualne przesłuchań 
oraz umożliwienie wykorzystania nagrań
w postępowaniu sądowym. Praktykom 
należy udostępnić jak najszerszy zakres 
środków, by zapobiec stresowi u ofiar 
podczas postępowania sądowego,
w szczególności wskutek kontaktu 
wzrokowego ze sprawcą, jego rodziną, 
wspólnikami lub członkami publiczności.
W tym celu zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia,
w odpowiednich przypadkach, 
wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających wydzielenie osobnych 
poczekalni dla ofiar w budynkach sądów. 
Ochrona prywatności ofiary może być 
jednym z istotnych środków zapobieżenia 
dalszej wiktymizacji i może zostać 
osiągnięta poprzez szeroki zakres środków,
w tym nieujawnianie informacji 
dotyczących tożsamości i miejsca 
zamieszkania ofiary lub ograniczenie 
przekazywania tych informacji. Taka 
ochrona, w tym nieujawnianie imienia
i nazwiska dziecka, ma szczególne 
znaczenie dla dziecięcych ofiar.

ograniczyć poprzez prowadzenie 
postępowań w sposób skoordynowany, 
przy czym ofiary traktowane są
z szacunkiem i możliwe jest nabranie przez 
nie zaufania do organów. Interakcje
z organami powinny być jak najłatwiejsze, 
przy równoczesnym ograniczeniu 
niepotrzebnych kontaktów ofiary z tymi 
organami. Praktykom należy udostępnić 
jak najszerszy zakres środków, by zapobiec 
stresowi u ofiar podczas postępowania 
sądowego, w szczególności wskutek 
kontaktu wzrokowego ze sprawcą, jego 
rodziną, wspólnikami lub członkami 
publiczności. W tym celu zachęca się 
państwa członkowskie do wprowadzenia,
w odpowiednich przypadkach, 
wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających wydzielenie osobnych 
poczekalni dla ofiar w budynkach sądów. 
Ochrona prywatności ofiary może być 
jednym z istotnych środków zapobieżenia 
dalszej wiktymizacji i może zostać 
osiągnięta poprzez szeroki zakres środków,
w tym nieujawnianie informacji 
dotyczących tożsamości i miejsca 
zamieszkania ofiary. Taka ochrona, w tym 
nieujawnianie imienia i nazwiska dziecka, 
ma także znaczenie dla dziecięcych ofiar.

Or. nl

Poprawka 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Państwa członkowskie powinny,
w stosownych przypadkach oraz przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
wolności wypowiedzi, zachęcać media
i dziennikarzy do przyjęcia 
samoregulacyjnych wytycznych oraz do 
przedsięwzięcia odpowiednich środków
w celu zapewnienia ochrony życia 
prywatnego i rodzinnego ofiar, zwłaszcza 
małoletnich, i członków ich rodzin
w ramach swojej działalności 
informacyjnej. Państwa członkowskie 
powinny odwodzić media od 
przeprowadzania wywiadów z ofiarami
w niestosownym czasie, przeprowadzania 
wywiadów z dziećmi będącymi ofiarami, 
omawiania drastycznych szczegółów 
przestępstw, publikowania informacji, 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
wiarygodność ofiary, popularyzowania 
osoby sprawcy oraz od obwiniania ofiary 
za przestępstwo. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby ofiary miały 
dostęp do skutecznych środków, prawnych
w przypadku gdy naruszone zostało ich 
prawo do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego.

Or. en

Poprawka 194
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Aby sprzyjać zwiększeniu 
skuteczności ochrony praw i interesów 
ofiar, państwa członkowskie powinny 
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opracować ogólne, wielopodmiotowe i 
kompleksowe podejście. W tym względzie 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
funkcjonowanie odpowiednich 
mechanizmów skutecznej współpracy 
między sądami, prokuratorami, organami 
ścigania, władzami lokalnymi
i regionalnymi, odpowiednio 
wyznaczonymi organizacjami 
pozarządowymi i innymi właściwymi 
organizacjami. Termin „mechanizm” 
oznacza dowolny formalny lub 
nieformalny ustrukturyzowany środek, 
taki jak uzgodnione protokoły, obrady 
okrągłego stołu lub wszelkie inne metody, 
który umożliwiają grupie specjalistów 
prowadzenie współpracy opartej na 
określonych normach.

Or. it

Poprawka 195
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W sytuacji gdy zgodnie z niniejszą 
dyrektywą ma być wyznaczony opiekun 
lub przedstawiciel dziecka, role te mogą 
być pełnione przez tą samą osobę lub przez 
osobę prawną, instytucję lub organ.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. nl

Poprawka 196
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny obejmować 
szkolenia na temat konkretnych usług, 
które należy świadczyć na rzecz ofiar, oraz 
szkolenia specjalistyczne w przypadku, 
gdy działania tych urzędników dotyczą 
osób o specjalnych potrzebach.

Or. es

Poprawka 197
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt osobisty z ofiarami, powinni 
uzyskać przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń – w tym nauki 
języka migowego – na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

Or. hu



AM\894864PL.doc 79/143 PE483.693v02-00

PL

Uzasadnienie

Celem tego wyjaśnienia jest ochrona i zapewnienie praw ofiar zgodnie z punktami 11 i 37 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. (w sprawie mobilności
i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010–2020).

Poprawka 198
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne,
w tym w dziedzinie psychologii.

Or. it

Poprawka 199
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni mieć 
dostęp do odpowiedniego szkolenia oraz 



PE483.693v02-00 80/143 AM\894864PL.doc

PL

identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

możliwość wzięcia w nim udziału w celu 
uzyskania przeszkolenia pozwalającego im
identyfikować ofiary i właściwie z nimi 
postępować, a także identyfikować
i zaspokajać ich potrzeby, zarówno
w formie wstępnych jak i ustawicznych 
szkoleń, na poziomie odpowiadającym ich 
kontaktom z ofiarami. Szkolenia te 
powinny w razie potrzeby obejmować 
szkolenia specjalistyczne. Państwa 
członkowskie powinny promować ten 
wymóg szkoleniowy dla: służb 
policyjnych, prawników, służb opieki 
zdrowotnej, służb społecznych
i pracowników społecznych, sędziów
i pracowników organów sądowych, 
pracowników odpowiedzialnych za 
ochronę praw dzieci oraz wszelkich 
innych osób, które mogą mieć kontakt
z ofiarami w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków.

Or. fr

Poprawka 200
Sonia Alfano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby
obejmować szkolenia specjalistyczne.

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.
Policjanci, prokuratorzy i inni pracownicy 
zajmujący się przypadkami przemocy ze 
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względu na płeć powinni być przeszkoleni
w zakresie stosowania odpowiednich 
metod postępowania z ofiarami tego 
rodzaju przemocy w sposób 
uwzględniający aspekt płci. Szkolenia te 
powinny być zinstytucjonalizowane
i ujednolicone we wszystkich państwach 
członkowskich oraz powinny być
prowadzone w drodze pełnych konsultacji
z odpowiednio wyznaczonymi 
organizacjami pozarządowymi
i dostawcami usług na rzecz ofiar 
przemocy na tle płciowym.

Or. it

Poprawka 201
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący
w postępowaniu karnym, którzy mogą 
mieć kontakt z ofiarami, mogą uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak
i ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te mogą w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

Or. nl

Poprawka 202
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje 
pozarządowe pracujące w ofiarami 
przestępstw i blisko współpracować z tymi 
organizacjami, w tym w ramach inicjatyw 
służących opracowywaniu polityk, 
kampanii informacyjnych
i uświadamiających, programów 
badawczych i edukacyjnych oraz szkoleń, 
jak również w monitorowaniu i ocenie 
skutków środków na rzecz wspierania
i ochrony ofiar przestępstw.

skreślony

Or. en

Poprawka 203
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw.

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw. W tym celu szczególnie 
właściwe wydaje się nadanie szczególnej 
widoczności wszystkim programom 
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państwowym i unijnym, które wspierają 
rozwój tych działań i zmniejszają 
obciążenia biurokratyczne nakładane na 
organizacje, które chcą z nich korzystać.

Or. es

Poprawka 204
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw.

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw. W przypadku osób 
niepełnosprawnych państwa członkowskie 
powinny zapewnić wyszkolonych 
specjalistów, będących w stanie sprostać 
potrzebom takich osób, aby mogły one 
egzekwować swoje prawa na równych 
zasadach.

Or. es

Poprawka 205
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące z ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw.

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące z ofiarami przestępstw w pełnym 
wymiarze lub na zasadzie wolontariatu
i blisko współpracować z tymi 
organizacjami, w tym w ramach inicjatyw 
służących opracowywaniu polityk, 
kampanii informacyjnych
i uświadamiających, programów 
badawczych i edukacyjnych oraz szkoleń, 
jak również w monitorowaniu i ocenie 
skutków środków na rzecz wspierania
i ochrony ofiar przestępstw.

Or. de

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie należy wspomnieć o wolontariacie, który ma kluczowe znaczenie 
dla wsparcia ofiar.

Poprawka 206
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 

(25) Państwa członkowskie mogą zachęcać 
do działania organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym uznane i aktywne 
organizacje pozarządowe pracujące
w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami,
w tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 



AM\894864PL.doc 85/143 PE483.693v02-00

PL

informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw.

informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również
w monitorowaniu i ocenie skutków 
środków na rzecz wspierania i ochrony 
ofiar przestępstw.

Or. nl

Poprawka 207
Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Przestępstwa przeciwko środowisku 
naturalnemu nie są pozbawione ofiar; 
zbiorowa lub masowa wiktymizacja, 
zazwyczaj nietradycyjny charakter ofiar 
oraz często stopniowy i cichy charakter 
wiktymizacji sprawiają, że zwalczanie 
przestępstw przeciwko środowisku 
naturalnemu jest problematyczne. Szkody 
ekologiczne oraz kwestia ich ofiar 
wpływają nie tylko na interesy 
indywidualne, lecz także na interesy 
całych społeczności lub grup ludzi oraz 
wymagają wzięcia pod uwagę skutków 
obecnych działań dla przyszłych pokoleń 
na podstawie odpowiedzialności 
międzypokoleniowej i uznania, że każda 
osoba należąca do obecnego i przyszłego 
pokolenia ma prawo do życia
w środowisku odpowiednim dla jej 
zdrowia i dobrostanu, zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania
postanowień Konwencji z Aarhus
o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska do 
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instytucji i organów Wspólnoty1. Niektóre 
proceduralne prawa środowiskowe 
związane między innymi z dostępem do 
wymiaru sprawiedliwości można zapewnić 
poprzez uznanie w niniejszej dyrektywie 
środowiska i jego ekosystemów za 
potencjalne ofiary nielegalnego 
postępowania.

____________
1 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Poprawka 208
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dalsza wiktymizacja
i dyskryminacja oraz dalsze zastraszanie 
mogą wystąpić w przypadku gdy ofiary są 
celem nadużycia ze względu na rasę, 
religię, wiarę, przynależność państwową, 
wiek, orientację seksualną, 
niepełnosprawność, płeć lub pochodzenie 
społeczne. Inne przyczyny 
niezawiadamiania o przestępstwach to 
niski poziom zaufania do systemu 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych, trudności ze zrozumieniem 
systemu zawiadamiania o przestępstwach 
oraz obawy związane z niedopuszczalnym 
traktowaniem ze strony władz, które nie 
wierzą ofierze lub nie rozumieją jej (np.
z powodu głuchoty), chociaż ofiara ma 
takie samo obywatelstwo co przedstawiciel 
władz. Istnieją również obawy co do braku 
poszanowania i uznania statusu ofiary 
przez władze. W celu zachęcania do 
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zawiadamiania o przestępstwach
i usprawnienia systemu zawiadamiania 
oraz w celu umożliwienia ofiarom 
przerwania cyklu ponownej wiktymizacji 
konieczne jest udostępnienie ofiarom 
wiarygodnych usług wsparcia oraz 
zadbanie o to, aby właściwe organy były 
przygotowane na reagowanie na 
zawiadomienia ofiar w sposób godny, 
taktowny, jednakowy i profesjonalny. 
Istnieje również potrzeba odpowiedniego 
przeszkolenia i zapewnienia właściwego 
poziomu specjalizacji właściwych 
organów, a także przyjęcia regulacji, które 
należycie uwzględniają prawa ofiar, w tym 
prawo do ochrony przed zastraszaniem
i wtórną wiktymizacją. Tego rodzaju 
środki powinny obejmować możliwość 
składania zawiadomień o przestępstwach 
przez osoby trzecie, przyznanie praw do 
reprezentacji proceduralnej służbom 
pomocy ofiarom oraz umożliwienie 
korzystania z technologii 
komunikacyjnych takich jak e-mail, 
nagrania wideo, które są 
oficjalne/atestowane lub które podlegają 
rejestracji, lub wszelkie inne środki 
elektroniczne służące składaniu 
zawiadomień.

Or. hu

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to dotyczy przede wszystkim ochrony praw osób niesłyszących, ponieważ nie 
zawsze oczywiste jest to, czy osoby niesłyszące, które rozumieją tylko język migowy, rozumieją 
też język, w jakim mówi się w ich kraju.

Poprawka 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dalsza wiktymizacja
i dyskryminacja oraz dalsze zastraszanie 
mogą wystąpić w przypadku gdy ofiary są 
celem nadużycia ze względu na swoje 
cechy osobowe takie jak rasa, religia, 
przekonania, przynależność państwowa, 
wiek, orientacja seksualna, 
niepełnosprawność, płeć, tożsamość 
płciowa, ekspresja płciowa lub 
pochodzenie społeczne, co jest główną 
przyczyną wysokiej liczby niezgłaszanych 
przestępstw. Niski poziom zaufania do 
systemu wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych, trudności ze 
zrozumieniem systemu zawiadamiania
o przestępstwach oraz strach przed 
doświadczeniem niedopuszczalnego 
traktowania ze strony władz ze względu na 
niewierzenie ofierze lub brak 
poszanowania i uznania statusu ofiary to 
dalsze przyczyny niezawiadamiania
o przestępstwach. W celu zachęcania do 
zawiadamiania o przestępstwach
i usprawnienia systemu zawiadamiania 
oraz w celu umożliwienia ofiarom 
przerwania cyklu ponownej wiktymizacji 
konieczne jest udostępnienie ofiarom 
wiarygodnych usług wsparcia oraz 
zadbanie o to, aby organy państw 
członkowskich były przygotowane na 
reagowanie na zawiadomienia ofiar
w sposób godny, taktowny, jednakowy
i profesjonalny. Wymaga to 
wystarczającego przeszkolenia
i odpowiedniego poziomu specjalizacji 
wszystkich właściwych organów, a także 
przyjęcia regulacji, które
w wystarczającym stopniu uwzględniają 
prawa ofiar, w tym prawo do ochrony 
przed zastraszaniem i wtórną 
wiktymizacją. Tego rodzaju środki mogą 
również obejmować umożliwienie 
zawiadamiania o przestępstwach przez 
strony trzecie i wzmocnienie pozycji 
organizacji wspierania ofiar w celu 
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umożliwienia im udziału
w postępowaniach w imieniu ofiar oraz 
wykorzystania technologii 
komunikacyjnych takich jak e-mail lub 
elektroniczne formularze zawiadomienia.

Or. en

Poprawka 210
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ponieważ państwa członkowskie nie 
mogą jednostronnym działaniem, czy to 
na szczeblu centralnym, regionalnym czy 
lokalnym, osiągnąć celu w postaci 
ustanowienia wspólnych norm 
minimalnych, który może zostać 
osiągnięty jedynie na szczeblu Unii, Unia 
może przyjąć środki zgodne z zasadą
pomocniczości, o której mowa w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności określoną
w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(26) Ponieważ państwa członkowskie same 
mogą w wystarczającym stopniu 
ustanowić normy minimalne, wniosek 
dotyczący dyrektywy narusza zasadę 
pomocniczości, o której mowa w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. nl

Uzasadnienie

Holandia przyjęła już w pełni zadowalające przepisy dotyczące wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw, i w związku z tym nie musi już przyjmować zaproponowanej dyrektywy.

Poprawka 211
Auke Zijlstra
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Dane osobowe przetwarzane
w związku z wdrażaniem niniejszej 
dyrektywy powinny być chronione zgodnie
z decyzją ramową Rady 2008/977/WSiSW
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych 
oraz zgodnie z zasadami określonymi
w Konwencji Rady Europy z dnia 28 
stycznia 1981 r. o ochronie osób
w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych, która 
została ratyfikowana przez wszystkie 
państwa członkowskie,

(27) Dane osobowe przetwarzane
w przypadku wdrażania niniejszej 
dyrektywy powinny być chronione zgodnie
z przepisami krajowymi.

Or. nl

Poprawka 212
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym lub w innym 
postępowaniu sądowym związanym
z przestępstwem oraz były uznawane
i traktowane z szacunkiem oraz w sposób 
godny i profesjonalny, bez żadnej 
dyskryminacji we wszelkich kontaktach
z właściwymi organami, instytucją 
wspierającą ofiary albo instytucją 
sprawiedliwości naprawczej, lub innymi 
organami zajmującymi się ofiarami 
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przestępstw.

Or. en

Poprawka 213
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób indywidualny, godny
i profesjonalny, bez żadnej dyskryminacji 
we wszelkich kontaktach z organami 
publicznymi, instytucją wspierającą ofiary 
albo instytucją sprawiedliwości 
naprawczej.

Or. es

Poprawka 214
Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
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w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy genetyczne, język, 
religię lub przekonania, poglądy 
polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność państwową, przynależność 
do mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek, 
tożsamość płciową i ekspresję płciową, 
orientację seksualną, status imigracyjny
i pobytowy, stan zdrowia (w tym HIV
i AIDS) we wszelkich kontaktach
z organami publicznymi, instytucją 
wspierającą ofiary albo instytucją 
sprawiedliwości naprawczej.

Or. en

Poprawka 215
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa, niezależnie od ich statusu 
prawnego, otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z właściwymi organami, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Or. en

Poprawka 216
Sonia Alfano
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć 
we wszystkich etapach postępowania 
karnego oraz były uznawane i traktowane
z szacunkiem oraz w sposób godny
i profesjonalny, bez żadnej dyskryminacji 
we wszelkich kontaktach z organami 
publicznymi, instytucją wspierającą ofiary 
albo instytucją sprawiedliwości 
naprawczej.

Or. it

Poprawka 217
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie niewinne ofiary 
otrzymały odpowiednią ochronę
i wsparcie, by mogły uczestniczyć
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Or. it
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Poprawka 218
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) osobę fizyczną, która doznała krzywdy,
w tym urazu fizycznego lub psychicznego, 
cierpień emocjonalnych lub szkód 
majątkowych spowodowanych 
bezpośrednio przestępstwem;

(i) osobę fizyczną, która doznała krzywdy 
indywidualnej lub zbiorowej, w tym urazu 
fizycznego lub psychicznego, cierpień 
emocjonalnych lub szkód majątkowych 
spowodowanych bezpośrednio 
przestępstwem lub znaczącym 
naruszeniem jej praw podstawowych,
w wyniku działań lub zaniedbań 
sprzecznych z przepisami prawa karnego 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich, w tym z przepisami 
definiującymi karalne nadużycie władzy;

Or. en

Poprawka 219
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) osobę fizyczną doznającą 
dyskryminacji w życiu prywatnym, 
społecznym lub publicznym w związku
z jej tożsamością płciową, językową, 
etniczną, przekonaniami filozoficznymi, 
ideologicznymi, politycznymi, 
kulturalnymi lub religijnymi;

Or. it
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Poprawka 220
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) osobę fizyczną, której dotyczą plany
i projekty – opracowywane przez grupy 
terrorystyczne, zorganizowane grupy 
przestępcze, grupy przestępcze
o charakterze mafijnym lub grupy 
przestępcze posiadające dowolną strukturę
i zdolność do ciągłej działalności –
zagrażające życiu tej osoby, mające na 
celu ograniczenie jej wolności wyrażania 
opinii, przemieszczania się, uczestnictwa
w życia społecznym lub wyrządzenie jej 
szkód natury finansowej lub psychicznej.

Or. it

Poprawka 221
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ic) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) osobę fizyczną, która ze względu na to, 
że współpracowała z organami wymiaru 
sprawiedliwości, znajduje się w stanie 
ciągłego zagrożenia ze strony grup 
terrorystycznych, zorganizowanych grup
przestępczych, grup przestępczych
o charakterze mafijnym lub grup 
przestępczych posiadających dowolną 
strukturę i zdolność do ciągłej 
działalności;
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Or. it

Poprawka 222
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (id) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(id) osobę fizyczną zmuszoną do życia
w warunkach niegodnych osoby ludzkiej 
pod względem materialnym
i psychicznym;

Or. it

Poprawka 223
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) członkowie rodzin osoby, której śmierć 
była wynikiem przestępstwa;

(ii) najbliższych członków rodziny ofiary 
lub osoby będące na utrzymaniu ofiary, 
której śmierć była wynikiem przestępstwa, 
oraz osoby, które doznały krzywdy, 
próbując pomóc ofiarom znajdującym się
w niebezpieczeństwie lub zapobiec 
wiktymizacji;

Or. en

Poprawka 224
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) członkowie rodzin osoby, której śmierć 
była wynikiem przestępstwa;

(ii) członków rodziny osoby, której śmierć 
lub niezdolność fizyczna albo psychiczna 
była wynikiem przestępstwa;

Or. en

Poprawka 225
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) członkowie rodzin osoby, której śmierć 
była wynikiem przestępstwa;

(ii) członków rodziny lub płód osoby, 
której śmierć lub niepełnosprawność była 
wynikiem przestępstwa;

Or. hu

Uzasadnienie

Wystąpienie trwałego kalectwa, które „obiektywnie” przejawia się kalectwem zarówno 
fizycznym, jak i umysłowym, jest prawdziwą przeszkodą w korzystaniu z infrastruktury, która 
wciąż nie jest łatwo dostępna. Utrata płodu nie może być uznawana jedynie za (poważny) 
uraz fizyczny, ponieważ w krajach europejskich płód może mieć zdolność prawną ze skutkiem 
wstecznym, która jest powiązana z urodzeniem żywym i ma charakter warunkowy (np.
w odniesieniu do dziedziczenia), podczas gdy utracone części ciała nie mają takiej zdolności. 
(Świadoma i nagła zmiana dziedziczenia ustawowego prowadzi do odmiennej sytuacji).

Poprawka 226
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) członkowie rodzin osoby, której śmierć (ii) członków rodziny osoby, której śmierć 
była bezpośrednim wynikiem 
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była wynikiem przestępstwa; przestępstwa, przy czym członkowie ci
w rezultacie doznali krzywdy;

Or. en

Poprawka 227
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) środowisko naturalne, które
w wyniku przestępstwa poniosło szkody. 
Państwa członkowskie zapewniają, by
każda grupa, każda fundacja lub każde 
stowarzyszenie, których celem statutowym 
wynikającym z prawa krajowego jest 
ochrona środowiska naturalnego, mogły 
korzystać z praw, o których mowa
w rozdziale 3 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 228
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) osoby nieletnie będące potomkami 
ofiary lub będące na utrzymaniu ofiary, 
która w wyniku domniemanego aktu 
przestępczego doznała urazu fizycznego 
lub psychicznego;

Or. en
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Poprawka 229
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) członków rodziny osoby, której 
śmierć była wynikiem przestępstwa, lub 
osoby uznane za opiekuna lub 
przedstawiciela ofiary, która w momencie 
dokonania przestępstwa lub po jego 
dokonaniu była częściowo lub całkowicie 
pozbawiona zdolności prawnej;

Or. hu

Uzasadnienie

Wystąpienie trwałego kalectwa, które „obiektywnie” przejawia się kalectwem zarówno fizycznym, jak
i umysłowym, jest prawdziwą przeszkodą w korzystaniu z infrastruktury, która wciąż nie jest łatwo 
dostępna. Utrata płodu nie może być uznawana jedynie za (poważny) uraz fizyczny, ponieważ
w krajach europejskich płód może mieć zdolność prawną ze skutkiem wstecznym, która jest powiązana
z urodzeniem żywym i ma charakter warunkowy (np. w odniesieniu do dziedziczenia), podczas gdy 
utracone części ciała nie mają takiej zdolności. (Należy tutaj uwzględnić kwestię świadomej i nagłej 
zmiany dziedziczenia ustawowego).

Poprawka 230
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) członków rodziny osoby, która
w wyniku przestępstwa doznała 
poważnych obrażeń, lub opiekunów, 
którzy zostali oficjalnie uprawnieni do 
towarzyszenia ofiarom, które wymagają 
znaczącej pomocy w korzystaniu ze swojej 
zdolności prawnej, przed dokonaniem 
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przestępstwa lub po jego dokonaniu.

Or. lt

Poprawka 231
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „członkowie rodziny” oznaczają 
małżonka, konkubenta, zarejestrowanego 
partnera, krewnych w linii prostej, braci
i siostry oraz osoby będące na utrzymaniu 
ofiary;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do konkubentów i zarejestrowanych partnerów wydaje się niewłaściwe, gdyż
w wielu państwach członkowskich tego rodzaju instytucje nie są uznawane. Ogólnie rzecz 
biorąc, lepszym rozwiązaniem jest usunięcie tego przepisu w celu zapewnienia poszanowania 
kompetencji krajowych dotyczących prawa rodzinnego.

Poprawka 232
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „członkowie rodziny” oznaczają 
małżonka, konkubenta, zarejestrowanego 
partnera, krewnych w linii prostej, braci
i siostry oraz osoby będące na utrzymaniu 
ofiary;

b) „członkowie rodziny” oznaczają 
małżonka, osobę, która pozostaje
w intymnym, trwałym pożyciu z ofiarą
i dzieli z nią gospodarstwo domowe, 
krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz 
osoby będące na utrzymaniu ofiary;

Or. en
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Poprawka 233
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „konkubent” oznacza osobę, która 
pozostaje w trwałym pożyciu z ofiarą, przy 
czym związek ten nie został 
zarejestrowany w żadnym organie;

skreślona

Or. en

Poprawka 234
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „konkubent” oznacza osobę, która 
pozostaje w trwałym pożyciu z ofiarą, przy 
czym związek ten nie został 
zarejestrowany w żadnym organie;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do konkubentów w art. 2 lit. c) wydaje się niewłaściwe, gdyż w wielu państwach 
członkowskich tego rodzaju instytucje nie są uznawane. Ogólnie rzecz biorąc, lepszym 
rozwiązaniem jest usunięcie tego przepisu w celu zapewnienia poszanowania kompetencji 
krajowych dotyczących prawa rodzinnego.

Poprawka 235
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „konkubent” oznacza osobę, która 
pozostaje w trwałym pożyciu z ofiarą, przy 
czym związek ten nie został 
zarejestrowany w żadnym organie;

c) „konkubent” oznacza dowolną osobę, 
która pozostaje w trwałym pożyciu
z ofiarą, przy czym związek ten nie został 
zarejestrowany w żadnym organie;

Or. en

Poprawka 236
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zarejestrowany partner” oznacza 
partnera, z którym ofiara zawarła 
zarejestrowany związek partnerski, na 
podstawie przepisów państwa 
członkowskiego;

skreślona

Or. en

Poprawka 237
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zarejestrowany partner” oznacza 
partnera, z którym ofiara zawarła 
zarejestrowany związek partnerski, na 
podstawie przepisów państwa 
członkowskiego;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienie do konkubentów w art. 2 lit. c) wydaje się niewłaściwe, gdyż w wielu państwach 
członkowskich tego rodzaju instytucje nie są uznawane. Ogólnie rzecz biorąc, lepszym 
rozwiązaniem jest usunięcie tego przepisu w celu zapewnienia poszanowania kompetencji 
krajowych dotyczących prawa rodzinnego.

Poprawka 238
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące doprowadzeniu 
do bezpośredniego kontaktu między ofiarą
a sprawcą w celu zawarcia przez nich 
dobrowolnego porozumienia co do 
sposobu naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem;

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące ułatwieniu 
procesu pozasądowego rozstrzygnięcia 
sprawy poprzez dobrowolne porozumienie,
w ramach którego pozwany przyjmuje 
odpowiedzialność za przestępstwo
i zobowiązuje się do naprawienia szkody, 
zadośćuczynienia i wypłaty 
odszkodowania dla ofiary, jeżeli ofiara 
wyrazi na to zgodę, a oskarżony spełnia 
określone warunki;

Or. es

Poprawka 239
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące doprowadzeniu 
do bezpośredniego kontaktu między ofiarą
a sprawcą w celu zawarcia przez nich 
dobrowolnego porozumienia co do 
sposobu naprawienia szkody wyrządzonej 

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące ułatwieniu 
procesu przywrócenia sprawiedliwości,
w ramach którego sprawca bierze na 
siebie odpowiedzialność, angażuje się
w zadośćuczynienie, wypłaca 
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przestępstwem; odszkodowanie i rekompensatę, co może 
prowadzić do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sprawy karnej, o ile ofiara 
wyrazi na to zgodę i o ile sprawca spełnia 
warunki naprawcze;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to wydaje się problematyczne; przedmiotową treść można rozumieć w ten 
sposób, że ofiara i sprawca „mają do rozwiązania jakiś wspólny problem”; brakuje tutaj 
uznania, że jedna osoba, tj. ofiara, padła ofiarą tej drugiej osoby, tj. sprawcy. 

Poprawka 240
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące doprowadzeniu 
do bezpośredniego kontaktu między ofiarą
a sprawcą w celu zawarcia przez nich
dobrowolnego porozumienia co do 
sposobu naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem;

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące doprowadzeniu 
do bezpośredniego kontaktu między ofiarą
a sprawcą w celu zawarcia przez nich 
dobrowolnego porozumienia co do 
sposobu naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem. Takie podejście do 
wymiaru sprawiedliwości koncentruje się 
na potrzebach ofiar, sprawców i danej 
społeczności, a nie na przestrzeganiu 
abstrakcyjnych zasad prawnych lub na 
ukaraniu sprawcy;

Or. en

Poprawka 241
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące doprowadzeniu 
do bezpośredniego kontaktu między ofiarą
a sprawcą w celu zawarcia przez nich 
dobrowolnego porozumienia co do 
sposobu naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem;

e) „usługi sprawiedliwości naprawczej” 
oznaczają usługi służące doprowadzeniu 
do bezpośredniego kontaktu między ofiarą
a sprawcą w celu zawarcia przez nich 
dobrowolnego porozumienia co do 
sposobu naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem. Usługi sprawiedliwości 
naprawczej mogą mieć formę 
bezpośrednich spotkań między ofiarą
i sprawcą lub pośrednich kontaktów,
w przypadku których ofiara nie spotyka 
się ze sprawcą;

Or. en

Poprawka 242
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „osoba niepełnosprawna” oznacza 
osobę mającą ograniczoną sprawność 
fizyczną, umysłową, intelektualną lub 
sensoryczną, co może, w połączeniu
z różnymi barierami, utrudniać im pełne
i skuteczne uczestnictwo w życiu 
społecznym, na równych zasadach
z innymi osobami.

skreślona

Or. en

Poprawka 243
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ga (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „usługi wsparcia dla ofiar” oznaczają 
usługi, które zapewniają całkowitą lub 
częściową opiekę nad ofiarami, włączając
w to towarzystwo drugiej osoby oraz 
reprezentację ofiary w sądzie; usługi te są 
niezależne, a ich podstawowym celem jest 
ochrona praw i potrzeb ofiar; usługi 
wsparcia dla ofiar obejmują także 
specjalistyczne usługi dla konkretnych 
grup ofiar, takich jak ofiary przemocy na 
tle płciowym, dzieci, ofiary ataków 
terrorystycznych itp.

Or. es

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „przemoc na tle płciowym” oznacza 
przemoc skierowaną wobec kobiety, 
ponieważ jest ona kobietą, przemoc, której 
ofiarami w przeważającej mierze są 
kobiety, lub przemoc skierowaną wobec 
osoby ze względu na jej płeć lub tożsamość 
płciową.

Or. en

Poprawka 245
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ga) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „przemoc na tle płciowym” oznacza 
przemoc wobec kobiet w formie 
dyskryminacji zdefiniowanej w Konwencji
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, która to przemoc 
jest skierowana wobec kobiety, ponieważ 
jest ona kobietą, przemoc, której ofiarami
w przeważającej mierze są kobiety, lub 
przemoc skierowaną wobec osoby ze 
względu na jej płeć lub tożsamość 
płciową;

Or. en

Poprawka 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „przemoc na tle płciowym” oznacza 
przestępstwo skierowane przeciwko osobie 
ze względu na jej płeć lub tożsamość 
płciową, lub przestępstwo, którego 
ofiarami w przeważającej mierze są osoby 
konkretnej płci lub o konkretnej 
tożsamości płciowej oraz które prowadzi 
do urazu fizycznego lub psychicznego 
ofiary, jej cierpień emocjonalnych lub 
szkód majątkowych;

Or. en

Poprawka 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ga) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „przemoc na tle płciowym” oznacza 
przemoc skierowaną wobec osoby ze 
względu na jej płeć, tożsamość płciową lub 
ekspresję płciową;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „przemoc w bliskich związkach” 
oznacza akt przemocy popełniany 
przeciwko ofierze przez osobę, która jest 
obecnym lub byłym małżonkiem, 
partnerem lub innym członkiem rodziny 
ofiary. Ofiarami tego rodzaju przemocy
w przeważającej mierze są kobiety.

Or. en

Poprawka 249
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „przemoc w bliskich związkach” 
oznacza akt przemocy popełniany 
przeciwko ofierze przez osobę, która jest 
obecnym lub byłym małżonkiem, 
partnerem lub innym członkiem rodziny 
ofiary. Ofiarami tego rodzaju przemocy
w przeważającej mierze są kobiety. 
Sytuację tę pogarsza to, że ofiary są 
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również często uzależnione od sprawcy 
finansowo i społecznie lub w odniesieniu 
do przysługującego im prawa pobytu.

Or. en

Poprawka 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „przemoc w bliskich związkach” 
oznacza przestępstwo popełniane 
przeciwko ofierze przez osobę, która jest 
obecnym lub byłym małżonkiem, 
partnerem lub innym członkiem rodziny 
ofiary, niezależnie od tego, czy sprawca 
dzieli lub dzielił z ofiarą gospodarstwo 
domowe, które to przestępstwo prowadzi 
do urazu fizycznego lub psychicznego 
ofiary, jej cierpień emocjonalnych lub 
szkód majątkowych.

Or. en

Poprawka 251
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie ofiarom, bez nieuzasadnionej 
zwłoki i od momentu pierwszego kontaktu
z organem właściwym do przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie, 
następujących informacji:

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie ofiarom, bezzwłocznie i od 
momentu pierwszego kontaktu z organem 
właściwym do przyjęcia zawiadomienia
o przestępstwie, następujących informacji:

Or. en
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Poprawka 252
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie ofiarom, bez nieuzasadnionej 
zwłoki i od momentu pierwszego kontaktu
z organem właściwym do przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie, 
następujących informacji:

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie wszystkim ofiarom, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, w języku, który 
rozumieją, oraz przy wykorzystaniu,
w stosownych przypadkach, technik 
komunikacyjnych uwzględniających 
potrzeby dzieci i od momentu pierwszego 
kontaktu z organem właściwym do 
przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, 
następujących informacji:

Or. en

Poprawka 253
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie ofiarom, bez nieuzasadnionej 
zwłoki i od momentu pierwszego kontaktu
z organem właściwym do przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie, 
następujących informacji:

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie ofiarom, w wybranej przez nich 
formie (na piśmie, ustnie lub w języku 
migowym) oraz bez nieuzasadnionej 
zwłoki i od momentu pierwszego kontaktu
z organem właściwym do przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie, 
następujących informacji:

Or. hu

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić to, że informacje powinny być dostosowane do potrzeb ofiar.
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Poprawka 254
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udzielenie ofiarom, bez nieuzasadnionej 
zwłoki i od momentu pierwszego kontaktu
z organem właściwym do przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie, 
następujących informacji:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it

Poprawka 255
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące przysługujących im praw, w tym 
prawa do rzetelnego procesu sądowego, 
dostępu do pomocy prawnej, prawa do 
tłumaczenia ustnego i prawa do 
naprawienia szkody;

Or. en

Poprawka 256
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rodzaj wsparcia, jakie mogą uzyskać; c) rodzaj wsparcia, jakie mogą uzyskać
i od kogo;

Or. en

Poprawka 257
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rodzaj wsparcia, jakie mogą uzyskać; c) rodzaj wsparcia, jakie mają prawo
uzyskać;

Or. it

Poprawka 258
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedury przeprowadzane po złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie oraz rola 
ofiar w takich procedurach;

d) procedury przeprowadzane po złożeniu 
zawiadomienia o przestępstwie oraz rola 
ofiar w takich procedurach, w tym
w procedurach wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych wobec dorosłych
i nieletnich, rola ofiar (dziecięcych), 
znaczenie, termin i sposób składania 
zeznań oraz sposoby prowadzenia rozmów
w trakcie dochodzenia i procesu;

Or. en
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Poprawka 259
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w jakim zakresie i na jakich warunkach 
są one uprawnione do uzyskania porady 
prawnej, pomocy prawnej lub innego 
rodzaju doradztwa;

f) na jakich warunkach są one uprawnione 
do uzyskania porady prawnej, pomocy 
prawnej lub innego rodzaju niezależnego
i wykwalifikowanego doradztwa;

Or. en

Poprawka 260
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w jakim zakresie i na jakich warunkach 
są one uprawnione do uzyskania porady 
prawnej, pomocy prawnej lub innego 
rodzaju doradztwa;

f) w jakim zakresie i na jakich warunkach 
są one uprawnione do uzyskania porady 
prawnej, pomocy prawnej lub innego 
rodzaju doradztwa, w tym pomocy 
językowej;

Or. it

Poprawka 261
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w jakim zakresie i na jakich 
warunkach są one uprawnione do 
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tłumaczenia ustnego i pisemnego, w tym 
do tłumaczenia w języku migowym;

Or. hu

Uzasadnienie

Należy również opracować przepisy dotyczące tłumaczenia ustnego, w tym zapewnienia
w Europie bardziej jednolitego dostępu dla osób używających języka migowego własnego 
kraju, w szczególności w odniesieniu do punktów L i 11 rezolucji Parlamentu Europejskiego
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych 
oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010–2020.

Poprawka 262
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) jeżeli ofiara zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim, wszelkie dostępne 
mechanizmy pozwalające im chronić ich 
interesy;

h) jeżeli ofiara zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim, wszelkie dostępne 
mechanizmy pozwalające im chronić ich 
interesy, na przykład wniosek o wydanie 
europejskiego nakazu ochrony.

Or. en

Poprawka 263
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) jeżeli ofiara zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim, wszelkie dostępne 
mechanizmy pozwalające im chronić ich 
interesy;

h) jeżeli ofiara zamieszkuje w innym 
państwie, wszelkie dostępne mechanizmy 
pozwalające im chronić ich interesy;
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Or. it

Poprawka 264
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) jeżeli ofiara znajduje się pod opieką 
państwa w dowolnej formie lub podlega 
innym uwarunkowaniom 
instytucjonalnym, wszelkie dostępne 
mechanizmy zapewniające jej dostęp do 
przydzielonej jednostki oraz 
umożliwiające jej składanie relacji 
przydzielonej jednostce;

Or. en

Poprawka 265
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkie procedury składania skarg
w przypadku braku poszanowania ich 
praw;

(i) wszelkie procedury składania skarg
w przypadku braku poszanowania ich praw 
przez właściwy organ w trakcie 
postępowania karnego;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera ja) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) w jaki sposób oraz na jakich 
warunkach ofiary mogą uzyskać środki 
ochronne.

Or. en

Poprawka 267
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz udostępniania informacji,
o których mowa w akapicie pierwszym, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ofiary, które doświadczyły poważnej 
traumy, otrzymały następujące informacje 
dotyczące:
a) zakresu, w jakim są uprawnione do 
opieki medycznej;
b) zakresu, w jakim są uprawnione do 
specjalistycznego i odpowiedniego 
wsparcia;
c) sposobu i warunków uzyskania pomocy
w znalezieniu właściwego zakwaterowania 
zastępczego, które będzie odpowiednio 
chronione;
d) tego, w jaki sposób oraz na jakich 
warunkach ofiary mogą uzyskać środki 
ochronne i poruszać się na terytorium 
Unii, korzystając z takiego samego 
poziomu ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie psychologiczne może mieć dla ofiar istotne znaczenie, ale nie zawsze jest 
wystarczające; ofiary przemocy domowej mogą na przykład potrzebować natychmiastowego 
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wsparcia finansowego, ponieważ były uzależnione finansowo od oskarżonego. Takie wsparcie 
może być bardzo pilne: zdarza się, że ofiary nie mają pieniędzy nawet na zakup jedzenia dla 
siebie i swoich dzieci; w związku z tym lepiej jest mówić o „odpowiednim” wsparciu.

Poprawka 268
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy ofiarą jest dziecko, 
istotne jest to, aby otrzymało ono
w odpowiedni sposób wszystkie 
informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym. Informacje te są przekazywane
w łatwo dostępny sposób oraz zawierają 
jasne wskazówki dotyczące właściwych 
procedur.

Or. fr

Poprawka 269
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje są przekazywane ustnie lub 
pisemnie oraz w prostym i łatwo 
zrozumiałym języku, przy uwzględnieniu 
szczególnych potrzeb ofiary i właściwych 
okoliczności.

Or. en

Poprawka 270
Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by
ofiary, które nie rozumieją języka danego 
państwa członkowskiego lub nie mówią 
tym językiem, otrzymywały informacje,
o których mowa w akapicie pierwszym,
w języku, który rozumieją.

Or. en

Poprawka 271
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były zawiadamiane o prawie do 
otrzymania poniższych informacji o ich 
sprawie oraz by otrzymały te informacje 
jeżeli wyraziły takie życzenie:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były bez nieuzasadnionej zwłoki 
zawiadamiane o prawie do otrzymania 
poniższych informacji o ich sprawie:

Or. en

Poprawka 272
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były zawiadamiane o prawie do 
otrzymania poniższych informacji o ich 
sprawie oraz by otrzymały te informacje 
jeżeli wyraziły takie życzenie:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były bezzwłocznie zawiadamiane
o prawie do otrzymania poniższych 
informacji o ich sprawie, chyba że ofiary 
wyraźnie oświadczyły, że nie chcą 
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otrzymywać tych informacji.

Or. en

Poprawka 273
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były zawiadamiane o prawie do 
otrzymania poniższych informacji o ich 
sprawie oraz by otrzymały te informacje 
jeżeli wyraziły takie życzenie:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
wszystkie ofiary były zawiadamiane,
w języku, który rozumieją, o prawie do 
otrzymania poniższych informacji o ich 
sprawie oraz by otrzymały te informacje 
jeżeli wyraziły takie życzenie:

Or. en

Poprawka 274
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie decyzje, wraz z uzasadnieniem, 
kończące postępowanie karne wszczęte 
wskutek złożenia zawiadomienia
o przestępstwie przez ofiarę, takie jak 
decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia 
lub postępowania sądowego albo 
prawomocne orzeczenie wydane na 
rozprawie, w tym wszelkie wyroki;

a) wszelkie decyzje, wraz z uzasadnieniem, 
kończące postępowanie karne wszczęte 
wskutek złożenia zawiadomienia
o przestępstwie przez ofiarę, takie jak 
decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia 
lub postępowania sądowego albo 
prawomocne orzeczenie wydane na 
rozprawie albo decyzja sądu, w przypadku 
której niepodanie powodów wynika
z prawa krajowego, w tym wszelkie 
wyroki;

Or. en
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Poprawka 275
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie decyzje, wraz z uzasadnieniem, 
kończące postępowanie karne wszczęte 
wskutek złożenia zawiadomienia
o przestępstwie przez ofiarę, takie jak 
decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia 
lub postępowania sądowego albo 
prawomocne orzeczenie wydane na 
rozprawie, w tym wszelkie wyroki;

a) wszelkie decyzje, wraz z uzasadnieniem, 
kończące postępowanie karne, takie jak 
decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia 
lub postępowania sądowego albo 
prawomocne orzeczenie wydane na 
rozprawie, w tym wszelkie wyroki;

Or. en

Poprawka 276
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje umożliwiające ofierze 
zapoznanie się ze stanem postępowania 
karnego wszczętego wskutek złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie przez 
ofiarę, chyba że w wyjątkowych 
okolicznościach mogłoby to zaszkodzić 
odpowiedniemu rozpatrzeniu sprawy;

b) informacje umożliwiające ofierze 
zapoznanie się ze stanem postępowania 
karnego, chyba że w wyjątkowych 
okolicznościach mogłoby to zaszkodzić 
odpowiedniemu rozpatrzeniu sprawy;

Or. en

Poprawka 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informacje na temat dostępności usług 
medycznych, psychologicznych, 
społecznych i innych właściwych usług 
oraz środków dostępu do tego rodzaju 
usług przed procesem, w trakcie procesu
i po jego zakończeniu oraz w przypadku 
jego przesunięcia lub anulowania, a także,
w stosownych przypadkach, na temat 
dostępności pomocy lub reprezentacji 
prawnej lub innej, odszkodowania
i pilnego wsparcia finansowego;

Or. en

Poprawka 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) informacje na temat procedur 
wymiaru sprawiedliwości wobec dorosłych
i nieletnich, w tym roli ofiar dziecięcych, 
znaczenia, terminu i sposobu składania 
zeznań oraz sposobów prowadzenia 
rozmów w trakcie dochodzenia i procesu;

Or. en

Poprawka 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera cc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) informacje na temat istniejących 
mechanizmów wsparcia ofiary
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w składaniu zawiadomienia oraz
w udziale w dochodzeniu i postępowaniu 
sądowym.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania bez 
nieuzasadnionej zwłoki zawiadomienia
o tym, że osoba aresztowana, 
przebywająca w areszcie, ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona lub zbiegła
z miejsca zatrzymania. Ofiary są również 
informowane o wszelkich środkach 
przedsięwziętych w celu ich ochrony, 
takich jak nakazy ochrony lub nakazy 
zerwania kontaktów. W przypadku gdy 
ofiary otrzymują te informacje, państwa 
członkowskie zapewniają im skuteczne 
wsparcie i pomoc.

Or. en

Poprawka 281
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania bez 
nieuzasadnionej zwłoki zawiadomienia
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skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

o tym, że osoba aresztowana, 
przebywająca w areszcie, ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona lub zbiegła
z miejsca zatrzymania, w tym z miejsca 
tymczasowego zatrzymania. Ofiary są 
również informowane bez 
nieuzasadnionej zwłoki o wszelkich 
nakazach ochrony wydanych przez organy 
sądownictwa karnego w celu ochrony 
ofiar, takich jak nakazy zerwania 
kontaktów. W przypadku gdy ofiary 
otrzymują te informacje, państwa 
członkowskie zapewniają im skuteczne 
wsparcie i pomoc. Ofiary otrzymują te 
informacje, chyba że właściwy organ zdaje 
sobie sprawę, że informacja o zwolnieniu 
może przyczynić się do wyrządzenia 
krzywdy sprawcy.

Or. en

Poprawka 282
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania, chyba że ofiary wyraźnie 
oświadczyły, że nie chcą otrzymywać tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 283
Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z jakiekolwiek 
rodzaju miejsca zatrzymania. Wszystkie 
ofiary otrzymują te informacje, jeżeli 
wyrażą takie życzenie.

Or. en

Poprawka 284
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje, jeżeli wyrażą takie życzenie, 
przy czym mają prawo do zmiany swojej 
decyzji w każdej chwili.

Or. it

Poprawka 285
Sonia Alfano
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, zawiadomienia
o tym, że osoba zatrzymana i umieszczona
w areszcie tymczasowym, ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona lub zbiegła
z miejsca zatrzymania. W przypadku gdy 
ofiary otrzymują te informacje, państwa 
członkowskie zapewniają im skuteczne 
wsparcie i pomoc.

Or. it

Poprawka 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te 
informacje jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom możliwość uzyskania bez 
nieuzasadnionej zwłoki zawiadomienia
o tym, że osoba aresztowana, 
przebywająca w areszcie, ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona lub zbiegła
z miejsca zatrzymania. W przypadku gdy 
ofiary otrzymują te informacje, państwa 
członkowskie zapewniają im skuteczne 
wsparcie i pomoc, w tym, o ile to możliwe, 
ofiary uzyskują prawo do odwołania.
Ofiary otrzymują te informacje, chyba że 
właściwy organ zdaje sobie sprawę, że 
informacja o zwolnieniu może przyczynić 
się do wyrządzenia krzywdy sprawcy.

Or. en
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Poprawka 287
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary, które oświadczyły, że nie chcą 
otrzymywać informacji, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie otrzymywały ich.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom prawo do zmiany, w dowolnym 
momencie, decyzji o otrzymywaniu lub 
nieotrzymywaniu informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 288
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom i członkom 
ich rodzin zdolności pełnego rozumienia
w trakcie wszelkich kontaktów
z właściwymi organami od momentu 
pierwszego kontaktu z nimi, w toku 
postępowania karnego lub innych 
procesów związanych z przestępstwem 
oraz po ich zakończeniu, w tym
w przypadku udzielania informacji przez 
takie organy oraz pełnego zrozumienia 
ofiar.

Or. es
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Poprawka 289
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar. W tym celu należy 
zwrócić szczególną uwagę na problemy ze 
zrozumieniem lub komunikacją 
wynikające z niepełnosprawności oraz 
zapewnić dostęp do odpowiednich 
środków przekazu informacji i formatów 
danych.

Or. es

Poprawka 290
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z właściwymi organami w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Or. en
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Poprawka 291
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia wszystkim ofiarom 
zdolności rozumienia w trakcie wszelkich 
kontaktów z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Or. en

Poprawka 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia wszystkim ofiarom, 
przy uwzględnieniu ich indywidualnych
i szczególnych potrzeb, zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Or. en

Poprawka 293
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego szczególną 
uwagę poświęca się ofiarom dziecięcym.

Or. fr

Poprawka 294
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego, lub nie mówi tym 
językiem, możliwość skorzystania, jeżeli 
sobie tego życzy, z bezpłatnego 
tłumaczenia ustnego w trakcie wszelkich 
przesłuchań ofiary lub rozmów z ofiarą
w toku postępowania karnego przed 
organami dochodzeniowymi lub 
sądowymi, w tym podczas przesłuchiwania 
przez policję, oraz z tłumaczenia ustnego 
podczas rozpraw sądowych i wszelkich 
potrzebnych posiedzeń odbywanych 
między nimi.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, możliwość skorzystania
z bezpłatnego tłumaczenia ustnego
w trakcie wszelkich przesłuchań ofiary lub 
rozmów z ofiarą w toku postępowania 
karnego przed organami dochodzeniowymi 
lub sądowymi, w tym podczas 
przesłuchiwania przez policję, oraz
z tłumaczenia ustnego podczas rozpraw 
sądowych i wszelkich potrzebnych 
posiedzeń odbywanych między nimi,
a także w komunikacji z doradcą 
prawnym ofiary.

Or. en

Poprawka 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 1. Państwa członkowskie zapewniają 
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ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego, lub nie mówi tym 
językiem, możliwość skorzystania, jeżeli 
sobie tego życzy, z bezpłatnego 
tłumaczenia ustnego w trakcie wszelkich 
przesłuchań ofiary lub rozmów z ofiarą
w toku postępowania karnego przed 
organami dochodzeniowymi lub 
sądowymi, w tym podczas przesłuchiwania 
przez policję, oraz z tłumaczenia ustnego 
podczas rozpraw sądowych i wszelkich 
potrzebnych posiedzeń odbywanych 
między nimi.

ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego, lub nie mówi tym 
językiem, możliwość skorzystania, jeżeli 
sobie tego życzy, z bezpłatnego 
tłumaczenia ustnego w trakcie wszelkich 
przesłuchań ofiary lub rozmów z ofiarą
w toku postępowania karnego przed 
organami dochodzeniowymi lub 
sądowymi, w tym podczas przesłuchiwania 
przez policję, oraz z tłumaczenia ustnego 
podczas rozpraw sądowych i wszelkich 
potrzebnych posiedzeń odbywanych 
między nimi. Taka interpretacja 
uwzględnia szczególne potrzeby ofiary 
oraz zakres, w jakim może ona 
potrzebować dodatkowego wsparcia
w celu zrozumienia pełnego znaczenia
i skutków dowolnej wymiany ustnej. 
Należy przedsięwziąć środki w celu 
zapewnienia, że wyjaśnienie zostanie 
udzielone w sposób delikatny i przyjazny 
ofierze, z należytym uwzględnieniem 
wieku i poziomu dojrzałości ofiary.

Or. en

Poprawka 296
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego, lub nie mówi tym 
językiem, możliwość skorzystania, jeżeli 
sobie tego życzy, z bezpłatnego
tłumaczenia ustnego w trakcie wszelkich 
przesłuchań ofiary lub rozmów z ofiarą
w toku postępowania karnego przed 
organami dochodzeniowymi lub 
sądowymi, w tym podczas przesłuchiwania 

1. Państwa członkowskie mogą zapewnić
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego, lub nie mówi tym 
językiem, możliwość skorzystania, jeżeli 
sobie tego życzy, z tłumaczenia ustnego
w trakcie wszelkich przesłuchań ofiary lub 
rozmów z ofiarą w toku postępowania 
karnego przed organami dochodzeniowymi 
lub sądowymi, w tym podczas 
przesłuchiwania przez policję, oraz
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przez policję, oraz z tłumaczenia ustnego 
podczas rozpraw sądowych i wszelkich 
potrzebnych posiedzeń odbywanych 
między nimi.

z tłumaczenia ustnego podczas rozpraw 
sądowych i wszelkich potrzebnych 
posiedzeń odbywanych między nimi.

Or. nl

Poprawka 297
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, by
ofiary, które chcą złożyć zawiadomienie
o przestępstwie, lecz które nie rozumieją 
języka właściwego organu lub nie mówią 
tym językiem, miały możliwość złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie. W tym 
celu państwa członkowskie co najmniej 
gwarantują, by ofiary mogły skorzystać
z pomocy w składaniu zawiadomienia
o przestępstwie w języku, który rozumieją.

Or. en

Poprawka 298
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, by
ofiary, które chcą złożyć zawiadomienie
o przestępstwie, lecz które nie rozumieją 
języka właściwego organu lub nie mówią 
tym językiem, miały możliwość złożenia 
takiego zawiadomienia. Państwa 
członkowskie co najmniej gwarantują, by 
ofiary mogły skorzystać z pomocy
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w składaniu zawiadomienia
o przestępstwie w języku, który rozumieją. 
Państwa członkowskie zapewniają, by
ofiary były zawiadamiane
o przysługującym im prawie do pomocy
w prosty i łatwo dostępny sposób oraz
w języku, który rozumieją.

Or. en

Poprawka 299
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zapewniają, by
ofiara, która składa zawiadomienie
o przestępstwie, była zawiadamiana
o przysługującym jej prawie do 
otrzymania informacji na temat praw do 
aktywnego udziału w postępowaniu 
karnym w prostym i łatwo zrozumiałym 
języku.

Or. en

Poprawka 300
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zapewniają, by
ofiara, która składa zawiadomienie
o przestępstwie, była zawiadamiana
o przysługującym jej prawie do 
otrzymania informacji na temat praw 
ofiary do aktywnego udziału
w postępowaniu karnym w prosty i łatwo 
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dostępny sposób oraz w języku, który 
rozumie.

Or. en

Poprawka 301
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zagwarantowania, by ofiary 
mogły skorzystać z praw przysługujących 
im w postępowaniu karnym, państwa 
członkowskie zapewniają, by we 
wszystkich innych przypadkach, na 
wniosek ofiary mogła ona skorzystać
z bezpłatnego tłumaczenia ustnego, 
stosownie do potrzeb ofiary i jej roli
w postępowaniu.

2. W celu zagwarantowania, by ofiary 
mogły skutecznie skorzystać z praw 
przysługujących im w postępowaniu 
karnym, państwa członkowskie 
zapewniają, by we wszystkich innych 
przypadkach, na wniosek ofiary mogła ona 
skorzystać z bezpłatnego tłumaczenia 
ustnego, stosownie do potrzeb ofiary i jej 
roli w postępowaniu. Państwa 
członkowskie zapewniają, by ofiary były 
zawiadamiane o przysługującym im 
prawie do tłumaczenia ustnego w prosty
i łatwo dostępny sposób oraz w języku, 
który rozumieją.

Or. en

Poprawka 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zagwarantowania, by ofiary 
mogły skorzystać z praw przysługujących 
im w postępowaniu karnym, państwa 
członkowskie zapewniają, by we 
wszystkich innych przypadkach, na 
wniosek ofiary mogła ona skorzystać

2. W celu zagwarantowania, by ofiary 
mogły skorzystać z praw przysługujących 
im w postępowaniu karnym, państwa 
członkowskie zapewniają, by we 
wszystkich innych przypadkach, na 
wniosek ofiary mogła ona skorzystać
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z bezpłatnego tłumaczenia ustnego, 
stosownie do potrzeb ofiary i jej roli
w postępowaniu.

z bezpłatnego tłumaczenia ustnego, 
stosownie do indywidualnych
i szczególnych potrzeb ofiary i jej roli
w postępowaniu w celu zapewnienia, że 
ofiara w pełni rozumie przekazywane jej 
informacje.

Or. en

Poprawka 303
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zagwarantowania, by ofiary 
mogły skorzystać z praw przysługujących 
im w postępowaniu karnym, państwa 
członkowskie zapewniają, by we 
wszystkich innych przypadkach, na 
wniosek ofiary mogła ona skorzystać
z bezpłatnego tłumaczenia ustnego, 
stosownie do potrzeb ofiary i jej roli
w postępowaniu.

2. W celu zagwarantowania, by ofiary 
mogły skorzystać z praw przysługujących 
im w postępowaniu karnym, państwa 
członkowskie mogą zapewnić, by we 
wszystkich innych przypadkach, na 
wniosek ofiary mogła ona skorzystać
z tłumaczenia ustnego, stosownie do 
potrzeb ofiary i jej roli w postępowaniu.

Or. nl

Poprawka 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odpowiednich przypadkach 
wykorzystane mogą być technologie 
komunikacyjne, takie jak 
wideokonferencje, telefon lub Internet, 
chyba że właściwe skorzystanie przez 

3. W odpowiednich przypadkach 
wykorzystane mogą być technologie 
komunikacyjne, takie jak 
wideokonferencje, telefon lub Internet, 
chyba że właściwe skorzystanie przez 
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ofiarę z jej praw lub zrozumienie 
postępowania wymaga fizycznej obecności 
tłumacza.

ofiarę z jej praw lub zrozumienie 
postępowania wymaga fizycznej obecności 
tłumacza. W przypadku gdy ofiara jest 
dzieckiem, należy zadbać o to, by wszelkie 
pomieszczenia lub poczekalnie 
przydzielone ofierze do celów 
wideokonferencji, rozmów lub 
przesłuchań były przyjazne dzieciom i nie 
wywoływały poczucia zagrożenia.

Or. en

Poprawka 305
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie, 
bezpłatne tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, bezpłatne tłumaczenie pisemne 
poniższych informacji, w zakresie w jakim 
są one udostępniane ofierze:

Or. es

Poprawka 306
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają
ofierze, które nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie, 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie, 
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bezpłatne tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

bezpłatne tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji w języku zrozumiałym dla 
ofiary, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

Or. en

Poprawka 307
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, które nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie, 
bezpłatne tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

4. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
ofierze, które nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie,
tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

Or. nl

Poprawka 308
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) złożenie zawiadomienia o przestępstwie 
właściwemu organowi;

a) istotne elementy zawiadomienia
o przestępstwie składanego właściwemu 
organowi;

Or. en
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Poprawka 309
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje konieczne do skorzystania 
przez ofiarę z praw przysługujących jej
w postępowaniu karnym, stosownie do jej 
potrzeb i roli w tym postępowaniu.

c) informacje konieczne do skorzystania 
przez ofiarę z praw przysługujących jej
w postępowaniu karnym. Ofiary lub ich 
doradcy prawni mogą złożyć uzasadniony 
wniosek o przekazanie dodatkowych 
istotnych informacji.

Or. en

Poprawka 310
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje konieczne do skorzystania 
przez ofiarę z praw przysługujących jej
w postępowaniu karnym, stosownie do jej 
potrzeb i roli w tym postępowaniu.

c) informacje konieczne do skutecznego
skorzystania przez ofiarę z praw 
przysługujących jej w postępowaniu 
karnym, stosownie do jej potrzeb i roli
w tym postępowaniu.

Or. en

Poprawka 311
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) tłumaczenie ustne i pisemne nie 
wydłuża bezzasadnie postępowania 
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karnego.

Or. de

Uzasadnienie

W centrum postępowania karnego znajduje się oskarżony, którego wina nie została jeszcze 
udowodniona i który do momentu udowodnienia winy jest uznawany za niewinnego. 
Tłumaczenie może nadmiernie wydłużyć postępowanie, zwłaszcza w przypadku gdy 
domniemany sprawca przebywa w areszcie, w związku z czym tłumaczenie powinno 
ograniczać się do istotnych i niezbędnych spraw.

Poprawka 312
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają 
procedurę lub mechanizm umożliwiające 
sprawdzenie, czy ofiara rozumie język 
postępowania karnego i mówi tym 
językiem, oraz czy potrzebuje tłumaczenia 
pisemnego lub pomocy tłumacza ustnego.

5. Państwa członkowskie zapewniają 
procedurę lub mechanizm umożliwiające 
sprawdzenie, czy ofiara rozumie język 
postępowania karnego i mówi tym 
językiem, oraz czy potrzebuje tłumaczenia 
pisemnego lub pomocy tłumacza ustnego.
W państwach członkowskich, w których 
istnieje więcej niż jeden język urzędowy, 
prawo to należy poszerzyć o wybrany przez 
ofiarę język należący do tych języków 
urzędowych, nawet jeżeli nie jest on 
najbardziej powszechnym językiem w tym 
państwie członkowskim.

Or. es

Poprawka 313
Auke Zijlstra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają
procedurę lub mechanizm umożliwiające 
sprawdzenie, czy ofiara rozumie język 
postępowania karnego i mówi tym 
językiem, oraz czy potrzebuje tłumaczenia 
pisemnego lub pomocy tłumacza ustnego.

5. Państwa członkowskie mogą zapewnić
procedurę lub mechanizm umożliwiające 
sprawdzenie, czy ofiara rozumie język 
postępowania karnego i mówi tym 
językiem, oraz czy potrzebuje tłumaczenia 
pisemnego lub pomocy tłumacza ustnego.

Or. nl

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin możliwość 
bezpłatnego korzystania z poufnych usług 
wspierania ofiar świadczonych niezależnie 
oraz w interesie ofiary od momentu 
doznania krzywdy, w trakcie postępowania 
karnego i po jego zakończeniu oraz 
niezależnie od miejsca popełnienia 
przestępstwa.

Or. en

Poprawka 315
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin możliwość 
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do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

bezpłatnego korzystania z poufnych
i odpowiednich usług wspierania ofiar 
świadczonych niezależnie oraz w interesie 
ofiary od momentu doznania krzywdy,
w trakcie postępowania karnego i po jego 
zakończeniu oraz niezależnie od miejsca 
popełnienia przestępstwa. Ofiary mające 
szczególne potrzeby mają dostęp do 
specjalistycznych usług wspierania ofiar, 
dostosowanych do rodzaju przestępstwa, 
którego skutki odczuwa ofiara, czego 
celem jest umożliwienie ofiarom 
skorzystania ze wsparcia najwyższej 
jakości.

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium niezależności musi mieć zastosowanie bez względu na to, czy usługi ukierunkowane 
na pomoc i wsparcie mają charakter publiczny czy prywatny.

Poprawka 316
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar przed rozpoczęciem postępowania 
karnego, w trakcie tego postępowania
i przez odpowiedni czas po jego 
zakończeniu.

Or. en

Poprawka 317
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, niezależnie 
od ich statusu prawnego, możliwość 
bezpłatnego korzystania z łatwo 
dostępnych i poufnych usług wspierania 
ofiar od momentu doznania krzywdy,
w trakcie postępowania karnego i po jego 
zakończeniu oraz niezależnie od miejsca 
popełnienia przestępstwa.

Or. en

Poprawka 318
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar zarówno w ich własnych państwach 
członkowskich, jak i, w razie potrzeby,
w innych państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewni to ofiarom i członkom ich rodzin dostęp do usług wspierania ofiar w sytuacjach 
transgranicznych, w przypadku gdy przestępstwo popełniono w innym państwie członkowskie 
niż państwo członkowskie zamieszkania ofiary.

Poprawka 319
Auke Zijlstra
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

1. Państwa członkowskie mogą zapewnić
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość korzystania
z poufnych usług wspierania ofiar.

Or. nl

Poprawka 320
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ofiary niektórych szczególnych 
rodzajów przestępstw, takich jak przemoc 
na tle płciowym lub wykorzystywanie 
dzieci, powinny mieć dostęp do 
wyspecjalizowanych usług wsparcia, aby 
zapewnić im możliwie najlepszą pomoc.

Or. es

Poprawka 321
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do zapewnienia ofierze 
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pomocy i wsparcia, jak tylko właściwe 
organy ustalą uzasadnione powody, aby 
uznać, że dana osoba padła ofiarą 
przestępstw wchodzących w zakres 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. it


