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Alteração  103
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia estabeleceu como 
objetivo manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça, cuja 
pedra angular é o reconhecimento mútuo 
das decisões judiciais em matéria civil e 
penal.

(1) A União Europeia estabeleceu como 
objetivo manter e desenvolver um espaço 
de liberdade, segurança e justiça, assente 
no respeito pelas instituições 
democráticas de defesa dos direitos 
humanos e no primado do direito, cuja 
pedra angular é o reconhecimento mútuo 
das decisões judiciais em matéria civil e 
penal.

Or. en

Alteração 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração 

(2) A União está empenhada em assegurar 
a proteção das vítimas da criminalidade e 
em estabelecer normas mínimas, tendo 
adotado a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho, de 15 de Março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo 
penal. No âmbito do programa de 
Estocolmo, adotado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de 
Dezembro de 2009, a Comissão e os 
Estados-Membros foram convidado a 
analisar a forma de melhorar a legislação e 
as medidas de apoio concretas para a 
proteção das vítimas.

(2) A União está empenhada em assegurar 
a proteção das vítimas da criminalidade e 
em estabelecer normas mínimas, tendo 
adotado a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho, de 15 de Março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo 
penal. No âmbito do programa de 
Estocolmo, adotado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de 
Dezembro de 2009, a Comissão e os 
Estados-Membros foram convidados a
analisar a forma de melhorar a legislação e 
as medidas de apoio concretas para a 
proteção das vítimas e foi considerada 
prioridade europeia a atribuição de 
atenção, apoio e reconhecimento a todas 
as vítimas, em particular as vítimas de 
terrorismo.
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Or. es

Alteração 105
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União está empenhada em assegurar 
a proteção das vítimas da criminalidade e 
em estabelecer normas mínimas, tendo 
adotado a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho, de 15 de março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo 
penal. No âmbito do programa de 
Estocolmo, adotado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de 
dezembro de 2009, a Comissão e os 
Estados-Membros foram convidado a 
analisar a forma de melhorar a legislação e 
as medidas de apoio concretas para a 
proteção das vítimas.

(2) A União está empenhada em assegurar 
a proteção das vítimas da criminalidade e 
em estabelecer normas mínimas, tendo 
adotado a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 
do Conselho, de 15 de março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo 
penal. No âmbito do programa de 
Estocolmo, adotado pelo Conselho 
Europeu na sua reunião de 10 e 11 de 
dezembro de 2009, a Comissão e os 
Estados-Membros foram convidados a 
analisar a forma de melhorar a legislação e 
as medidas de apoio concretas para a 
proteção das vítimas e de reforçar o 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça com ações centradas nos interesses 
e nas necessidades dos cidadãos.

Or. en

Alteração 106
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(2-A) A presente diretiva faz parte de um 
pacote legislativo que visa reforçar os 
direitos das vítimas na União. Ao dar-lhe 
execução, os Estados-Membros devem ter 
em conta a Diretiva 2011/92/UE, de 13 de 
Dezembro de 2011, relativa à luta contra 
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o abuso sexual e a exploração sexual de 
crianças e a pornografia infantil1.  
______________
1 JO L 335 de 17.12.2011, p. 1.

Or. it

Alteração 107
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As conclusões do Conselho sobre a 
erradicação da violência contra as 
mulheres na União Europeia, de 8 de 
março de 2010, exortam os Estados-
Membros a atribuírem recursos 
suficientes para a prevenção e o combate 
à violência contra as mulheres e a 
garantirem às vítimas uma assistência e 
uma proteção adequadas.

Or. en

Alteração 108
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na sua resolução de 5 de abril de 
2011 sobre prioridades e definição de um 
novo quadro político comunitário em 
matéria de combate à violência contra as 
mulheres1, o Parlamento Europeu propõe 
uma estratégia para combater a violência 
contra as mulheres, a violência doméstica 
e a mutilação genital feminina como base 
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para futuros instrumentos de direito penal 
contra a violência baseada no género, 
como um quadro para lutar contra a 
violência de que as mulheres são alvo 
(política, prevenção, proteção, 
procedimento penal, provisão e parceria), 
que deverá ser seguido de um plano de 
ação da UE.
_____________
1 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Alteração 109
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
competente, serviço de apoio às vítimas ou 
de justiça reparadora ou qualquer 
organização relevante que possa estar em 
contacto com elas, tendo em conta a sua 
situação pessoal, os seus direitos e 
necessidades imediatas, idade, sexo, 
deficiência eventual e grau de maturidade e 
no pleno respeito da sua integridade física, 
mental e moral. Devem ser protegidas de 
vitimização secundária e repetida, bem 
como da intimidação, e beneficiar de um 
apoio adequado para facilitar a sua 
recuperação, para além de lhes ser 
facultado acesso efetivo à justiça.

Or. es
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Alteração 110
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração 

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

(5) A criminalidade constitui uma violação 
dos direitos individuais das vítimas. Como 
tal, as vítimas devem ser reconhecidas e 
tratadas de forma personalizada, com 
respeito, tato e profissionalismo em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
entidade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou de justiça reparadora, tendo em 
conta a sua situação pessoal e necessidades 
imediatas, idade, sexo, deficiência eventual 
e grau de maturidade e no pleno respeito da 
sua integridade física, mental e moral. 
Devem ser protegidas de vitimização 
secundária e repetida, bem como da 
intimidação, e beneficiar de um apoio 
adequado para facilitar a sua recuperação, 
para além de lhes ser facultado acesso 
suficiente à justiça.

Or. es

Alteração 111
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
tratadas de forma consentânea com o 
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profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

respeito dos direitos humanos, 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
sem qualquer forma de discriminação em 
razão, designadamente, do sexo, da raça, 
da cor, da origem étnica ou social, das 
características genéticas, da língua, da 
religião ou das convicções, das opiniões 
políticas ou outras, da pertença a uma 
minoria nacional, da riqueza, do 
nascimento, da deficiência, da idade, do 
sexo, da identidade e expressão de género, 
da orientação sexual, do estatuto de 
imigrante e de residente, do estado de 
saúde (incluindo o VIH e a SIDA), e no 
pleno respeito da sua integridade física, 
mental e moral. Devem ser protegidas de 
vitimização secundária e repetida, bem 
como da intimidação, e beneficiar de um 
apoio adequado para facilitar a sua 
recuperação, para além de lhes ser 
facultado acesso suficiente à justiça.

Or. en

Alteração 112
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração 

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 

(5) A criminalidade constitui uma violação 
dos direitos individuais das vítimas, bem 
como um atentado contra a sociedade em 
geral.  Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
competente, serviço de apoio às vítimas ou 
de justiça reparadora, tendo em conta a sua 
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situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso eficaz e oportuno
à justiça.

Or. it

Alteração 113
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração 

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

(5) A criminalidade constitui uma violação 
dos direitos individuais das vítimas, bem 
como um atentado contra a sociedade. 
Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

Or. nl
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Alteração 114
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
idade, sexo, deficiência eventual e grau de 
maturidade e no pleno respeito da sua 
integridade física, mental e moral. Devem 
ser protegidas de vitimização secundária e 
repetida, bem como da intimidação, e 
beneficiar de um apoio adequado para 
facilitar a sua recuperação, para além de 
lhes ser facultado acesso suficiente à 
justiça.

(5) A criminalidade constitui um atentado 
contra a sociedade, bem como uma 
violação dos direitos individuais das 
vítimas. Como tal, as vítimas devem ser 
tratadas de forma consentânea com o 
respeito dos direitos humanos, 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer entidade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou de 
justiça reparadora, tendo em conta a sua 
situação pessoal e necessidades imediatas, 
sem discriminação em razão, 
designadamente, da idade, do género, do 
sexo, da cor, da origem étnica ou social, 
das características genéticas, da língua, 
da religião ou das convicções, das 
opiniões políticas ou outras, do estatuto 
jurídico, da nacionalidade, da pertença a 
uma minoria nacional, da riqueza, do 
nascimento, da identidade e expressão de 
género, da orientação sexual, do estatuto 
de migrante e de residente, do estado de 
saúde (incluindo o VIH e a SIDA) e do 
grau de maturidade e no pleno respeito da 
sua integridade física, mental e moral. 
Devem ser protegidas de vitimização 
secundária e repetida, bem como da 
intimidação, e beneficiar de um apoio 
adequado para facilitar a sua recuperação, 
para além de lhes ser facultado acesso 
suficiente à justiça.

Or. en

Alteração 115
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(5-A) A criminalidade é, além disso, um 
crime contra toda a sociedade e contra os 
valores de coexistência em que esta 
assenta. Este princípio é especialmente 
claro quando algumas organizações 
procuram alterar as normas básicas de 
coexistência por vias antidemocráticas ou 
tentam, recorrendo à violência, 
estabelecer sistemas de autoridade 
paralelos aos legitimamente estabelecidos. 
É esse o caso do terrorismo e das 
organizações mafiosas. Nestes casos, 
surgem problemas específicos, como a 
intimidação organizada, que dão origem a 
necessidades especiais de proteção, apoio 
e reconhecimento das pessoas afetadas.

Or. es

Alteração 116
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(5-A) Em 25 de outubro de 2011, o 
Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução sobre a mobilidade e a 
integração de pessoas com deficiência e a 
Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020, que chama a atenção para o 
facto de muitas pessoas com deficiência 
continuarem a ser objeto de 
discriminação em razão da falta de igual 
reconhecimento perante a lei e a justiça e 
convida os Estados-Membros a suprirem 
estas lacunas, nomeadamente garantindo 
o acesso efetivo à justiça das pessoas com 
deficiência, em particular no que se refere 
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à liberdade e ao acesso à comunicação 
(incluindo Braille e a linguagem gestual e 
outras formas alternativas de 
comunicação).

Or. hu

Justificação

Trata-se de uma clarificação para salvaguardar e assegurar os direitos das vítimas. O 
Parlamento Europeu já aprovou uma posição sobre a garantia dos direitos das pessoas com 
deficiência no que se refere ao acesso à justiça.

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

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental e à vida privada e familiar, o direito 
à propriedade e os direitos da criança, dos 
idosos e das pessoas com deficiência, bem 
como o direito a um julgamento equitativo.

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental, o direito à não discriminação, o 
direito ao respeito pela vida privada e 
familiar, o princípio da igualdade entre 
homens e mulheres, o direito à 
propriedade e os direitos da criança, dos 
idosos e das pessoas com deficiência, bem 
como o direito a um julgamento equitativo.

Or. en

Alteração 118
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental e à vida privada e familiar, o direito 
à propriedade e os direitos da criança, dos 
idosos e das pessoas com deficiência, bem 
como o direito a um julgamento equitativo.

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental e à vida privada e familiar, o direito 
à propriedade e os direitos da criança, dos 
idosos e das pessoas com deficiência, bem 
como o direito a um julgamento equitativo.
A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo da Convenção de 1951 das 
Nações Unidas relativa ao Estatuto dos 
Refugiados no que se refere ao princípio 
de não repulsão e ao direito fundamental 
que assiste às vítimas de solicitar e obter 
asilo, se necessário. 

Or. en

Alteração 119
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental e à vida privada e familiar, o direito 
à propriedade e os direitos da criança, dos 
idosos e das pessoas com deficiência, bem 
como o direito a um julgamento equitativo.

(7) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Visa 
nomeadamente promover o direito à 
dignidade, à vida, à integridade física e 
mental, à liberdade e à segurança, o 
direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito à não discriminação, o 
direito à propriedade e os direitos da 
criança, dos idosos e das pessoas com 
deficiência, bem como o direito a um 
julgamento equitativo.

Or. it
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Alteração 120
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente diretiva estabelece normas 
mínimas. Os Estados-Membros podem 
alargar os direitos previstos na presente 
diretiva a fim de proporcionar um nível de 
proteção mais elevado.

(8) A presente diretiva estabelece normas 
mínimas. Os Estados-Membros podem 
alargar os direitos previstos na presente 
diretiva a fim de proporcionar um nível de 
proteção mais elevado. Os direitos das 
vítimas previstos na presente diretiva são 
garantidos sem prejuízo dos direitos do 
autor da infração. A presente diretiva 
cobre igualmente a situação em que uma 
pessoa tenha sido condenada por ter 
cometido um crime.  A presente diretiva 
aplica-se às infrações penais cometidas na 
União e aos processos penais que 
decorrem na União.

Or. en

Alteração 121
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(8-A) A presente diretiva assenta no 
princípio de que a prestação de uma 
atenção adequada às vítimas da 
criminalidade requer o envolvimento dos 
serviços públicos a todos os níveis 
administrativos: da União, nacional, 
regional e local. Defende, por essa razão, 
que se aproveite a experiência existente 
nas administrações públicas, a 
coordenação interinstitucional e a 
participação de todos os níveis 
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administrativos na elaboração e execução 
dos programas de apoio e no estudo da 
sua dimensão financeira. Estas 
recomendações visam a realização de três 
objetivos: aumentar a visibilidade e 
facilitar o acesso dos cidadãos a estes 
programas, limitar ou eliminar a 
burocracia com que se confrontam as 
vítimas que querem ter acesso aos 
programas oferecidos a múltiplos níveis e 
garantir a sustentabilidade da assistência. 
Para o efeito, é necessário melhorar o 
princípio de "ponto de acesso único" ou 
"balcão único" e tomar medidas para a 
criação de uma identidade empresarial 
europeia única para identificar este tipo 
de serviço. A gestão destes pontos de 
acesso deve ser efetuada ao nível 
administrativo mais próximo dos cidadãos 
ou mais coerente com a legislação 
nacional do Estado-Membro em causa. 
Convém igualmente favorecer o recurso 
intensivo às TIC para dar prioridade à 
inclusão destes programas nos sistemas de 
gestão eletrónica.

Or. es

Alteração 122
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A presente diretiva deve ser 
interpretada e aplicada de forma 
consentânea com o respeito dos direitos 
das outras pessoas, incluindo as pessoas 
suspeitas ou acusadas de terem cometido 
um crime. O elevado nível de proteção das 
vítimas de crimes não deve pôr em causa 
os direitos da defesa consagrados no 
artigo 48.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. As 
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medidas previstas na presente diretiva 
para a proteção das vítimas devem ser 
interpretadas de forma estrita e em 
conformidade com o princípio do direito a 
um processo justo, tal como previsto na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e de acordo com a 
interpretação dada pela jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem.

Or. en

Alteração 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime. As medidas 
relativas a esse apoio e assistência devem 
ter em conta o género, se for caso disso, e 
devem ser acessíveis às vítimas portadoras 
de deficiência.
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Or. en

Alteração 124
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração 

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio é
crucial tanto para a recuperação da vítima 
como para a decisão de denunciar, em 
última análise, o crime. As medidas 
relativas a esse apoio e assistência devem 
ser específicas de género e ter em conta a 
idade da vítima. 

Or. it

Alteração 125
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ou o agressor ter sido identificado, 
detido, acusado ou condenado e 
independentemente do vínculo de 
parentesco entre o autor do crime ou o 
agressor e a vítima. Os familiares das 
vítimas são igualmente afetados de forma 
negativa em consequência do crime 
cometido, nomeadamente os familiares de 
uma vítima que tenha falecido, tendo um 
interesse legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime. Nos casos em 
que a vítima é uma criança, o titular da 
responsabilidade parental deve poder 
exercer os direitos previstos na presente 
diretiva em nome da criança.

Or. en

Alteração 126
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 



AM\894864PT.doc 19/136 PE483.693v02-00

PT

consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime. As medidas 
relativas a esse apoio e assistência devem 
ter em conta o género, se for caso disso, e 
devem ser acessíveis às vítimas portadoras 
de deficiência.

Or. en

Alteração 127
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. As crianças 
que são testemunhas de violência 
doméstica podem evidenciar reações 
psicológicas semelhantes às das crianças 
que são efetivamente vítimas de abusos.
Por conseguinte, essas vítimas indiretas 
devem igualmente beneficiar da proteção, 
do apoio e do direito a uma indemnização 
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vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

ao abrigo da presente diretiva. As vítimas 
necessitam de assistência e de apoio 
adequados, mesmo antes de denunciarem 
um crime. Este apoio pode ser crucial tanto 
para a recuperação da vítima como para a 
decisão de denunciar, em última análise, o 
crime.

Or. en

Alteração 128
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração 

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, independentemente do 
facto de denunciarem ou não o crime.  
Este apoio pode ser crucial tanto para a 
recuperação da vítima como para a decisão 
de denunciar, em última análise, o crime.

Or. de

Justificação

A presente alteração é apresentada apenas para efeitos de clarificação e não muda o sentido 
da proposta da Comissão. A alteração só deixa claro que as vítimas necessitam de apoio e 
assistência antes de denunciarem um crime e que esta necessidade também existe se 
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decidirem não o denunciar.

Alteração 129
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
«vítima», independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre este último e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal e em todas as 
medidas de indemnização e compensação 
relevantes. Por conseguinte, essas vítimas 
indiretas devem igualmente beneficiar da 
proteção assegurada ao abrigo da presente 
diretiva. As vítimas necessitam de 
assistência e de apoio adequados, mesmo 
antes de denunciarem um crime. Este apoio 
pode ser crucial tanto para a recuperação 
da vítima como para a decisão de 
denunciar, em última análise, o crime.
Convém que as medidas relativas a esse 
apoio e assistência sejam, se for caso 
disso, medidas específicas de género.

Or. it

Alteração 130
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal. Por 
conseguinte, essas vítimas indiretas devem 
igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva.
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

(9) Uma pessoa deve ser reconhecida como 
vítima, independentemente de o autor do 
crime ter sido identificado, detido, acusado 
ou condenado e independentemente do 
vínculo de parentesco entre o autor e a 
vítima. Os familiares das vítimas são 
igualmente afetados de forma negativa em 
consequência do crime cometido, 
nomeadamente os familiares de uma vítima 
que tenha falecido, tendo um interesse 
legítimo no processo penal, tal como o são 
as vítimas sobreviventes que fiquem tão 
gravemente feridas que possam necessitar 
de um elevado grau de apoio, de 
familiares ou de outras pessoas de apoio.  
Por conseguinte, essas vítimas indiretas 
devem igualmente beneficiar da proteção 
assegurada ao abrigo da presente diretiva. 
As vítimas necessitam de assistência e de 
apoio adequados, mesmo antes de 
denunciarem um crime. Este apoio pode 
ser crucial tanto para a recuperação da 
vítima como para a decisão de denunciar, 
em última análise, o crime.

Or. lt

Alteração 131
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(9-A) A vitimização que ocorre não como 
resultado direto de um ato criminoso, mas 
devido à reação ou à inércia das 
instituições e dos indivíduos em relação às 
vítimas, também conhecida como 
"vitimização secundária", deve ser 
evitada, disponibilizando às vítimas 
serviços com uma abordagem adaptada 
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aos seus utentes. Estes serviços devem 
reconhecer a dinâmica de género, bem 
como o impacto e as consequências de 
formas específicas de violência, embora 
funcionando num quadro de igualdade de 
género e de respeito pelos direitos 
humanos.

Or. it

Alteração 132
Anna Záborská

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O conceito de "membros da 
família" é definido pela legislação 
nacional dos Estados-Membros e não 
deve ser regulamentado pela presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 133
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração 

(10) Sempre que sejam prestadas 
informações às vítimas, deve ser tomado 
cuidado suficiente para garantir que as 
vítimas sejam tratadas com respeito e 
permitir-lhes tomar decisões 
fundamentadas quanto à sua participação 
no processo e à forma de exercer os seus 
direitos. A este respeito, as informações 
que permitem às vítimas tomar 
conhecimento do avanço do processo e do 

(10) Sempre que sejam prestadas 
informações às vítimas, deve ser tomado 
cuidado suficiente para garantir que as 
vítimas sejam tratadas com respeito e 
permitir-lhes tomar decisões 
fundamentadas quanto à sua participação 
no processo e à forma de exercer os seus 
direitos. A este respeito, as informações 
prestadas de forma adequada e 
compreensível que permitem às vítimas 
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desenrolar do mesmo assumem particular 
importância. É igualmente importante que 
as informações permitam às vítimas decidir 
se devem ou não solicitar o reexame da 
decisão de não deduzir acusação.

tomar conhecimento do avanço do 
processo e do desenrolar do mesmo 
assumem particular importância. É 
igualmente importante que as informações 
permitam às vítimas decidir se devem ou 
não solicitar o reexame da decisão de não 
deduzir acusação.

Or. hu

Justificação

Trata-se de uma clarificação para salvaguardar e assegurar os direitos das vítimas.

Alteração 134
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, é de tomar em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal.

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Tais informações e 
conselhos devem ser prestados numa 
linguagem simples e acessível. Deve ser 
igualmente assegurado que a vítima possa 
ser compreendida durante o processo. A 
este respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, é de tomar em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal. As vítimas 
devem ter a possibilidade de denunciar o 
crime numa língua que compreendam.
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Or. en

Alteração 135
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração 

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, é de tomar em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal.

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física, mental ou 
sensorial, por exemplo visual ou auditiva. 
De igual modo, é de tomar em 
consideração qualquer deficiência eventual 
da vítima em matéria de capacidade de 
comunicação durante o processo penal.

Or. hu

Justificação

É necessária uma clarificação das categorias.

Alteração 136
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, é de ter em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, é de tomar em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal.

(11) As informações e os conselhos 
prestados pelas autoridades públicas, 
serviços de apoio às vítimas e serviços de 
justiça reparadora devem, na medida do 
possível, ser prestados através de diferentes 
meios, de molde a poderem ser entendidos 
pelas vítimas. Deve ser igualmente 
assegurado que a vítima possa ser 
compreendida durante o processo. A este 
respeito, pode ser tido em conta o seu 
conhecimento da língua utilizada para 
transmitir as informações, a sua idade, 
maturidade, capacidades intelectuais e 
emocionais, grau de alfabetização e 
qualquer deficiência física ou mental, por 
exemplo visual ou auditiva. De igual 
modo, pode ser tomada em consideração 
qualquer deficiência eventual da vítima em 
matéria de capacidade de comunicação 
durante o processo penal.

Or. nl

Alteração 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
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participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

participação nas audiências no tribunal, 
interpretação que pode ser necessária
tanto por razões linguísticas como por 
problemas de comunicação decorrentes de 
uma eventual incapacidade da vítima. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

Or. es

Alteração 138
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração 

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito, na língua 
escolhida pela vítima, durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
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tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

Or. es

Alteração 139
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito, incluindo 
a interpretação em linguagem gestual, 
durante os interrogatórios da vítima e 
durante a sua participação nas audiências 
no tribunal. No que se refere a outros 
aspetos do processo penal, a necessidade 
de interpretação e tradução pode variar em 
função de questões específicas, como o 
estatuto da vítima, a sua participação no 
processo e os eventuais direitos específicos 
de que beneficia. Nestes casos, a 
interpretação e a tradução devem apenas 
ser assegurados na medida do necessário 
para que as vítimas possam exercer os seus 
direitos.

Or. en
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Alteração 140
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem ser assegurados na medida 
do necessário para que as vítimas possam 
exercer os seus direitos. A interpretação –
incluindo a interpretação em linguagem 
gestual – e a tradução na aceção da 
presente diretiva devem ser 
disponibilizadas numa das línguas que as 
vítimas falem e compreendam (e na forma 
que escolham), para que estas possam 
exercer plenamente os seus direitos.

Or. hu

Justificação

As pessoas com dificuldades auditivas são particularmente vulneráveis em termos de 
comunicação. Existem soluções – disponibilizadas com uma frequência crescente e cada vez 
mais eficazes – que possibilitam às pessoas com dificuldades auditivas o acesso à informação 
e à comunicação, garantido o acesso sem obstáculos à justiça, que continua a ser limitado.
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Alteração 141
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Alteração 142
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos. Por conseguinte, 
deve ser sempre disponibilizado um 
serviço de interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No 
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

(12) A justiça só pode ser assegurada de 
forma eficaz se a vítima puder explicar 
corretamente as circunstâncias do crime 
cometido e fornecer o seu depoimento de 
uma forma compreensível para as 
autoridades competentes. É igualmente 
importante assegurar o tratamento 
respeitoso da vítima e garantir que possa 
exercer os seus direitos, 
independentemente da sua nacionalidade. 
Por conseguinte, deve ser sempre 
disponibilizado um serviço de 
interpretação gratuito durante os 
interrogatórios da vítima e durante a sua 
participação nas audiências no tribunal. No
que se refere a outros aspetos do processo 
penal, a necessidade de interpretação e 
tradução pode variar em função de 
questões específicas, como o estatuto da 
vítima, a sua participação no processo e os 
eventuais direitos específicos de que 
beneficia. Nestes casos, a interpretação e a 
tradução devem apenas ser assegurados na 
medida do necessário para que as vítimas 
possam exercer os seus direitos.

Or. en

Alteração 143
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
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ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo e da criminalidade 
organizada têm necessidade de serviços de 
apoio especializados, devido às 
características específicas do crime de que 
foram vítimas.

Or. es

Alteração 144
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. As crianças e 
algumas categorias de vítimas, como as 
vítimas de violência sexual, de crimes em 
função do género, racistas ou outros crimes 
de ódio, ou as vítimas de vitimização em 
massa podem ter necessidade de serviços 
de apoio especializados, devido às 
características específicas do crime de que 
foram vítimas.
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Or. en

Alteração 145
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) Independentemente de ser prestado
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. As crianças e 
algumas categorias de vítimas, como as 
vítimas de violência sexual, de crimes em 
função do género, racistas, de tortura, de 
tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, de violação criminosa dos 
direitos humanos por parte de 
funcionários do Estado ou outros crimes 
de ódio, ou as vítimas de vitimização em 
massa podem ter necessidade de serviços 
de apoio especializados, devido às 
características específicas do crime de que 
foram vítimas. Os Estados-Membros 
devem disponibilizar os recursos 
necessários para o apoio, a assistência e a 
proteção das vítimas.

Or. en

Alteração 146
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio ou crimes 
motivados pela discriminação, ou as 
vítimas do terrorismo, de tortura ou de 
outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

Or. en

Alteração 147
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais registadas e fiscalizadas 
de acordo com o direito nacional, o apoio 
deve ser disponibilizado a partir do 
momento em que o crime é cometido, bem 
como durante todo o processo penal e após 
o mesmo, consoante as necessidades da 



AM\894864PT.doc 35/136 PE483.693v02-00

PT

meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

vítima. Deve ser prestado através dos mais 
diversos meios, sem formalidades 
excessivas e a sua cobertura geográfica 
deve ser suficiente, a fim de permitir a 
todas as vítimas dispor de acesso a tais 
serviços. Algumas categorias de vítimas, 
como as vítimas de violência sexual, de 
crimes em função do género, racistas ou 
outros crimes de ódio, ou as vítimas do 
terrorismo podem ter necessidade de 
serviços de apoio especializados, devido às 
características específicas do crime de que 
foram vítimas.

Or. it

Alteração 148
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração 

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais devidamente 
identificadas, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser adequada, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo e da criminalidade 
organizada podem ter necessidade de 
serviços de apoio especializados, devido às 
características específicas do crime de que 
foram vítimas. Os Estados-Membros 
devem disponibilizar os recursos 
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necessário ao apoio, à assistência e à 
proteção das vítimas, devendo os bens 
confiscados no âmbito das várias formas 
de criminalidade comum, organizada e 
relacionada com o terrorismo ser 
prioritariamente reservados para o efeito.

Or. it

Alteração 149
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, 
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género, de 
discursos de incitação ao ódio ou de 
crimes de ódio, ou as vítimas do terrorismo 
podem ter necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

Or. en

Alteração 150
Anna Záborská

Proposta de diretiva
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Independentemente de ser prestado 
por organizações governamentais ou não 
governamentais, o apoio deve ser 
disponibilizado a partir do momento em 
que o crime é cometido, bem como durante 
todo o processo penal e após o mesmo, 
consoante as necessidades da vítima. Deve 
ser prestado através dos mais diversos 
meios, sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes em função do género,
racistas ou outros crimes de ódio, ou as 
vítimas do terrorismo podem ter 
necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características 
específicas do crime de que foram vítimas.

(13) O apoio deve ser disponibilizado a 
partir do momento em que o crime é 
cometido, bem como durante todo o 
processo penal e após o mesmo, consoante 
as necessidades da vítima. Deve ser 
prestado através dos mais diversos meios, 
sem formalidades excessivas e a sua 
cobertura geográfica deve ser suficiente, a 
fim de permitir a todas as vítimas dispor de 
acesso a tais serviços. Algumas categorias 
de vítimas, como as vítimas de violência 
sexual, de crimes racistas ou de crimes de 
ódio, ou as vítimas do terrorismo podem 
ter necessidade de serviços de apoio 
especializados, devido às características
específicas do crime de que foram vítimas.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) São indispensáveis estruturas de 
apoio especiais para dar resposta às 
necessidades específicas das mulheres 
vítimas de violência baseada no género. 
Estas estruturas devem basear-se na 
experiência e nos conhecimentos 
específicos do movimento de acolhimento 
de mulheres e devem aumentar as suas 
capacidades para intensificar as 
atividades de apoio às vítimas.

Or. en
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Alteração 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Embora a concessão de apoio não 
deva ser subordinada à apresentação de 
uma denúncia pela vítima junto das 
autoridades competentes, como os serviços 
policiais, estas autoridades são 
frequentemente as mais bem colocadas 
para informar as vítimas acerca da 
possibilidade de apoio. Os Estados-
Membros são assim instados a estabelecer 
as condições adequadas para que as vítimas 
sejam orientadas para os serviços de apoio, 
velando nomeadamente para que os 
requisitos em matéria de proteção de dados 
possam ser respeitados.

(14) Embora a concessão de apoio não 
deva ser subordinada à apresentação de 
uma denúncia pela vítima junto das 
autoridades competentes, como os serviços 
policiais, estas autoridades são 
frequentemente as mais bem colocadas 
para informar as vítimas acerca da 
possibilidade de apoio. Os Estados-
Membros são assim instados a estabelecer 
as condições adequadas para que as vítimas 
sejam orientadas para os serviços de apoio, 
velando nomeadamente para que os 
requisitos em matéria de proteção de dados 
possam ser respeitados. Em caso de tipos 
específicos de crimes, como a violência 
baseada no género, as vítimas devem ser 
orientadas diretamente para os serviços 
especializados de apoio às vítimas, a fim 
de evitar o stress causado pelo 
encaminhamento para serviços diferentes.

Or. en

Alteração 153
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As pessoas que, na sequência de 
um crime, sofrem de uma deficiência 
física ou mental devem receber 
tratamento médico e uma assistência 
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adequada à sua situação específica.

Or. es

Alteração 154
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Nos casos em que os crimes que 
levam à proteção das vítimas são 
cometidos com fins lucrativos, os 
Estados-Membros são instados a 
examinar a possibilidade de aplicar 
sanções pecuniárias aos seus autores.

Or. it

Alteração 155
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova 
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o desequilíbrio de forças, a 

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova 
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o tipo, a natureza e a 
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idade, a maturidade ou a capacidade 
intelectual da vítima, suscetíveis de limitar 
ou reduzir a sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter 
de ser divulgados no interesse público.

gravidade do crime, o nível de trauma 
causado, o desequilíbrio de forças, a idade, 
a maturidade ou a capacidade intelectual da 
vítima, suscetíveis de limitar ou reduzir a 
sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
ou quaisquer outras formas de violência 
que ocorram durante o processo devem ser 
divulgados no interesse público.

Or. es

Alteração 156
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova 
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o desequilíbrio de forças, a 
idade, a maturidade ou a capacidade 
intelectual da vítima, suscetíveis de limitar 
ou reduzir a sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova 
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o desequilíbrio de forças, a 
idade, a maturidade ou a capacidade 
intelectual da vítima, suscetíveis de limitar 
ou reduzir a sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
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comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.

comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público. Em 
qualquer caso, tais medidas requerem a 
autorização expressa da vítima.

Or. es

Alteração 157
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova 
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o desequilíbrio de forças, a 
idade, a maturidade ou a capacidade 
intelectual da vítima, suscetíveis de limitar 
ou reduzir a sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima. A fim de evitar qualquer nova 
vitimização, esses serviços devem ser 
dirigidos com competência e devem 
atribuir prioridade aos interesses e às 
necessidades das vítimas, à reparação dos 
danos causados às mesmas e prevenir a 
ocorrência de novos danos. Devem ser 
tomados em consideração fatores como o 
desequilíbrio de forças, a idade, a 
maturidade ou a capacidade intelectual da 
vítima, suscetíveis de limitar ou reduzir a 
sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
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confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.

confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.

Or. en

Alteração 158
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o desequilíbrio de forças, a 
idade, a maturidade ou a capacidade 
intelectual da vítima, suscetíveis de limitar 
ou reduzir a sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima. A fim de evitar a vitimização 
secundária, esses serviços devem ser 
dirigidos com competência e devem 
atribuir prioridade aos interesses e às 
necessidades das vítimas, à reparação dos 
danos causados às mesmas e prevenir a 
ocorrência de novos danos. Devem ser 
tomados em consideração fatores como o 
desequilíbrio de forças, a idade, a 
maturidade ou a capacidade intelectual da 
vítima, suscetíveis de limitar ou reduzir a 
sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.
Atendendo às potenciais vantagens da 
justiça reparadora, as vítimas devem ter a 
possibilidade de tirar o maior partido 
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possível destes serviços.

Or. en

Alteração 159
Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima, mas exigem a aplicação de 
salvaguardas para evitar qualquer nova
vitimização. Por conseguinte, esses 
serviços devem atribuir prioridade aos 
interesses e às necessidades das vítimas, à 
reparação dos danos causados às mesmas e 
prevenir a ocorrência de novos danos. 
Devem ser tomados em consideração 
fatores como o desequilíbrio de forças, a 
idade, a maturidade ou a capacidade 
intelectual da vítima, suscetíveis de limitar 
ou reduzir a sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.

(16) Os serviços de justiça reparadora, 
incluindo por exemplo a mediação entre a 
vítima e o autor da infração, as 
conferências em grupo familiar e os 
círculos de determinação das penas podem 
igualmente reverter em benefício da 
vítima. A fim de evitar a vitimização 
secundária, esses serviços devem ser 
dirigidos com competência e devem 
atribuir prioridade aos interesses e às 
necessidades das vítimas, à reparação dos 
danos causados às mesmas e prevenir a 
ocorrência de novos danos. Devem ser 
tomados em consideração fatores como o 
desequilíbrio de forças, a idade, a 
maturidade ou a capacidade intelectual da 
vítima, suscetíveis de limitar ou reduzir a 
sua capacidade de decidir com 
conhecimento de causa ou que possam 
comprometer um resultado positivo a seu 
favor sempre que se trate de remeter um 
caso para a justiça reparadora ou durante a 
respetiva tramitação. Apesar de os 
processos privados deverem, em geral, ser 
confidenciais, salvo acordo em contrário 
entre as partes, elementos como as ameaças 
proferidas durante o processo podem ter de 
ser divulgados no interesse público.
Atendendo às potenciais vantagens da 
justiça reparadora, as vítimas devem ter a 
possibilidade de tirar o maior partido 
possível destes serviços.

Or. en



PE483.693v02-00 44/136 AM\894864PT.doc

PT

Alteração 160
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Para garantir a plena proteção das 
vítimas e dos seus direitos, convém que as 
pessoas reconhecidas como responsáveis 
por um crime só possam ter acesso aos 
eventuais benefícios previstos no direito 
processual e substantivo nacional 
(negociação da culpa, circunstâncias 
atenuantes, benefícios penitenciários, 
etc.) nos casos em que, estando reunidas 
todas as condições, tenham reparado 
integralmente os danos causados às 
vítimas e aos seus familiares.   

Or. it

Alteração 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e são 
facilmente intimidadas pelo autor do crime 
ou seus cúmplices. Essa vulnerabilidade 
pode ser, em grande medida, identificada 
em função das características pessoais da 
vítima e do tipo ou da natureza do crime. 
Nesta base, algumas vítimas, como as 
crianças, as pessoas com deficiência, as 
vítimas de violência sexual, as vítimas da 
criminalidade organizada, como a 
cometida por terroristas, organizações 
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dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

mafiosas e traficantes de droga, e as 
vítimas de tráfico de seres humanos 
encontram-se, na maioria dos casos, mais 
expostas ao risco de nova vitimização e 
têm necessidade de medidas de proteção 
específicas. O acesso a estas medidas de 
proteção só deve ser restringido em 
circunstâncias excecionais, por exemplo 
quando são ponderados os direitos 
fundamentais dos arguidos ou suspeitos ou 
quando a vítima assim o desejar. No caso 
das vítimas do tráfico de seres humanos, 
das vítimas de abuso sexual, da exploração 
sexual e da pornografia infantil, a presente 
diretiva não aborda quaisquer questões 
neste contexto que tenham sido já objeto de 
disposições mais específicas e 
pormenorizadas, constantes de outros 
instrumentos adotados ou em vias de 
negociação.

Or. es

Alteração 162
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
vítimas de violência sexual, as vítimas de 
tráfico de seres humanos, os migrantes e 
os refugiados, em particular as mulheres 
migrantes e refugiadas cujo estatuto 
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vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

jurídico possa depender do do autor do 
crime, os requerentes de asilo, as crianças 
em deslocação, os apátridas, as lésbicas, 
os gays, os bissexuais e os transgéneros 
(LGBT) e as vítimas instadas a prestar 
depoimento, encontram-se, na maioria dos 
casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

Or. en

Alteração 163
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
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seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva 
não aborda quaisquer questões neste 
contexto que tenham sido já objeto de 
disposições mais específicas e 
pormenorizadas, constantes de outros 
instrumentos adotados ou em vias de 
negociação.

seres humanos e de órgãos encontram-se, 
na maioria dos casos, mais expostas ao 
risco de nova vitimização e têm 
necessidade de medidas de proteção 
específicas. O acesso a estas medidas de 
proteção só deve ser restringido em 
circunstâncias excecionais, por exemplo 
quando são ponderados os direitos 
fundamentais dos arguidos ou suspeitos ou 
quando a vítima assim o desejar. No caso 
das vítimas do tráfico de seres humanos e 
de órgãos, das vítimas do abuso sexual e
da exploração sexual de crianças e de 
deficientes mentais e da pornografia 
envolvendo ambos os grupos, a presente 
diretiva não aborda quaisquer questões 
neste contexto que tenham sido já objeto de 
disposições mais específicas e 
pormenorizadas, constantes de outros 
instrumentos adotados ou em vias de 
negociação.

Or. hu

Justificação

É necessário garantir o mesmo grau de proteção de que as crianças beneficiam às pessoas 
portadoras de deficiência que têm o mesmo nível de compreensão que as crianças (ou 
nenhum), ou seja, as pessoas portadoras de deficiência (que também vivem na pobreza) que 
constituem um dos grupos que são vítimas do tráfico de órgãos.

Alteração 164
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
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características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, os requerentes de 
asilo, as vítimas de violência sexual e as 
vítimas de tráfico de seres humanos e de 
tortura ou de um tratamento desumano e 
degradante encontram-se, na maioria dos 
casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

Or. fr

Alteração 165
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
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pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias 
excecionais, por exemplo quando são 
ponderados os direitos fundamentais dos 
arguidos ou suspeitos ou quando a vítima 
assim o desejar. No caso das vítimas do 
tráfico de seres humanos, das vítimas de 
abuso sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
de proteção específicas. No caso das 
vítimas do tráfico de seres humanos, das 
vítimas de abuso sexual, da exploração 
sexual e da pornografia infantil, a presente 
diretiva não aborda quaisquer questões 
neste contexto que tenham sido já objeto de 
disposições mais específicas e 
pormenorizadas, constantes de outros 
instrumentos adotados ou em vias de 
negociação.

Or. nl

Alteração 166
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 

(17) Algumas vítimas são particularmente 
vulneráveis durante o processo penal ao 
risco de vitimização secundária e repetida, 
bem como a atos de intimidação por parte 
do autor do crime ou seus cúmplices. Essa 
vulnerabilidade pode ser, em grande 
medida, identificada em função das 
características pessoais da vítima e do tipo 
ou da natureza do crime. Nesta base, 
algumas vítimas, como as crianças, as 
pessoas com deficiência, as vítimas de 
violência sexual e as vítimas de tráfico de 
seres humanos encontram-se, na maioria 
dos casos, mais expostas ao risco de nova 
vitimização e têm necessidade de medidas 
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de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. No caso das vítimas do tráfico de 
seres humanos, das vítimas de abuso 
sexual, da exploração sexual e da 
pornografia infantil, a presente diretiva não 
aborda quaisquer questões neste contexto 
que tenham sido já objeto de disposições 
mais específicas e pormenorizadas, 
constantes de outros instrumentos adotados 
ou em vias de negociação.

de proteção específicas. O acesso a estas 
medidas de proteção só deve ser 
restringido em circunstâncias excecionais, 
por exemplo quando são ponderados os 
direitos fundamentais dos arguidos ou 
suspeitos ou quando a vítima assim o 
desejar. Para além das medidas aplicáveis 
a todas as vítimas, os Estados-Membros 
devem assegurar que as vítimas infantis 
tenham acesso a medidas específicas de 
assistência, apoio e proteção. Essas 
medidas devem ser tomadas no superior 
interesse da criança, nos termos da 
Convenção das Nações Unidas de 1989 
sobre os Direitos da Criança. No caso das 
vítimas do tráfico de seres humanos, das 
vítimas de abuso sexual, da exploração 
sexual e da pornografia infantil, a presente 
diretiva não aborda quaisquer questões 
neste contexto que tenham sido já objeto de 
disposições mais específicas e 
pormenorizadas, constantes de outros 
instrumentos adotados ou em vias de 
negociação.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A violência baseada no género 
refere-se à violência que é dirigida a uma 
pessoa em razão do seu género. Trata-se 
de uma forma de violência que afeta as 
mulheres de modo desproporcionado e 
que pode estar associada, mas não 
limitada, a casos de violência nas relações 
estreitas, violência sexual (incluindo a 
agressão e o assédio sexual), tráfico e 
escravidão sexual, violência nas relações 
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de intimidade e outras práticas 
perniciosas, como os casamentos forçados 
e a mutilação genital feminina. Os 
ataques homofóbicos e transfóbicos 
também são considerados uma forma de 
violência baseada no género. Estudos 
demonstram que entre um quinto e um 
quarto da população feminina foi vítima 
de atos de violência física pelo menos uma 
vez durante a vida adulta e que mais de 
um décimo foi alvo de violência sexual 
com uso da força. É, por conseguinte, 
fundamental criminalizar todas as formas 
de violência baseada no género e oferecer 
às vítimas medidas específicas de 
prevenção e proteção, assim como vias de 
recurso.
As mulheres vítimas de violência baseada 
no género e os seus filhos necessitam 
igualmente de atenção e proteção 
especiais, devido ao elevado risco de 
serem repetidamente vítimas deste tipo de 
crime e ao grave trauma que o mesmo 
causa por ser cometido por uma pessoa 
em quem a vítima devia poder confiar e 
também por as vítimas não poderem 
contar com o apoio do seu parceiro para 
superar o trauma.

Or. en

Alteração 168
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Deve ser reconhecido às vítimas do 
terrorismo o direito à memória, cujo 
elemento essencial será o significado 
político das vítimas do terrorismo; este 
significado político encontra a sua 
expressão na defesa de tudo aquilo que o 
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terrorismo procura eliminar para impor o 
seu projeto totalitário e exclusivo, isto é, 
as liberdades garantidas nos Estados 
democráticos regidos pelo primado do 
direito.

Or. es

Alteração 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Devem ser garantidas a todas as 
vítimas adaptações razoáveis, se 
necessárias em casos particulares, o que 
implica a realização de modificações e 
adaptações necessárias e adequadas que 
não acarretem um ónus desproporcionado 
ou indevido, a fim de assegurar que as 
vítimas com deficiência possam exercer, 
em igualdade de oportunidades com as 
outras vítimas, os direitos que lhes 
assistem em virtude da presente diretiva. 
As adaptações razoáveis podem incluir, 
embora sem a isso se limitar, a prestação 
de ajuda para comunicar, nomeadamente 
através de um intérprete qualificado em 
linguagem gestual, a garantia de acesso 
físico às instalações e a informações 
diretamente relacionadas com o caso das 
vítimas, a transmissão de informações 
numa linguagem facilmente 
compreensível e a modificação do sistema 
de audições para se adaptar às vítimas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 170
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A presente diretiva também não 
aborda de forma específica a 
problemática das vítimas do terrorismo e 
das organizações mafiosas que dispõem 
de um quadro específicos em certos 
Estados-Membros. As estatísticas 
elaboradas com base em dados fornecidos 
pelos Estados-Membros sobre o 
funcionamento dos serviços de apoio às 
vítimas devem incluir secções específicas 
relativas a esta questão. Uma vez 
determinada a dimensão deste problema 
específico e detetadas novas necessidades, 
será elaborada uma nova Carta da UE 
centrada no reconhecimento dos direitos 
das vítimas deste tipo de crimes. Este 
documento basear-se-á em cinco pontos 
principais:
Elaborar uma definição europeia de 
vítima da criminalidade organizada e de 
atos terroristas com uma descrição 
estruturadas das suas especificidades.
Reconhecer o sofrimento, oferecer 
proteção e aceitar que as vítimas são os 
que morrem, os feridos e também os seus 
familiares, os que são alvo de ameaças e 
de intimidação, e a sua liberdade, que é a 
liberdade de todos nós.
Reparar os danos causados com medidas 
substanciais e firmes, promover a 
memória e garantir que seja feita justiça.
Humanizar o debate sobre as vítimas 
destas organizações, dado serem 
indivíduos que sofrem e que encarnam o 
ataque aos valores coletivos e a luta 
contra os autores deste tipo de crimes.
Despolitizar o debate sobre as vítimas. 
Esta é uma questão de princípios: as 
pessoas totalitárias e fanáticas matam. A 
perversão dos valores básicos da 
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humanidade mata. É isto que dá origem à 
violência, nunca o livre intercâmbio de 
ideias democrática.

Or. es

Alteração 171
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As vítimas inocentes do terrorismo 
e da criminalidade organizada são 
particularmente vulneráveis devido à 
natureza específica do crime. Sofrem 
intimidações, são alvo de comportamentos 
hostis e recebem ameaças de represálias 
por parte de membros das comunidades 
associadas aos autores do crime. Estas 
vítimas devem, por isso, poder contar com 
um apoio específico e o reconhecimento 
da sociedade e ser protegidas de todo o 
tipo de exposição à intimidação, ao ódio e 
ao medo. A Comissão e os 
Estados-Membros devem considerar a 
possibilidade de adotar legislação 
específica relativa às vítimas do 
terrorismo e da criminalidade organizada, 
a fim de reconhecer o seu caráter público 
e incluir disposições mais detalhadas que 
assegurem uma proteção e um apoio 
adequados, o reconhecimento, entre 
outros direitos, do direito à assistência de 
emergência a longo prazo, a uma 
compensação total, à proteção da vida 
pessoal e familiar, à proteção da 
dignidade e da segurança, bem como o 
direito ao conhecimento da verdade e o 
direito à memória. Neste contexto, o 
apuramento da verdade pelos tribunais, 
dentro de um prazo razoável, deve 
constituir uma prioridade.
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Or. it

Alteração 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A violência baseada no género 
refere-se à violência que é dirigida a uma 
pessoa em razão do seu género, identidade 
de género ou expressão de género. 
Trata-se de uma forma de violência que 
afeta as mulheres de forma 
desproporcionado e que pode estar 
associada, mas não limitada, a casos de 
violência nas relações estreitas, violência 
sexual (agressão e assédio sexual), tráfico 
e escravidão sexual, violência nas 
relações de intimidade e outras práticas 
perniciosas, como os casamentos forçados 
e a mutilação genital feminina. Os 
ataques homofóbicos e transfóbicos 
também são considerados uma forma de 
violência baseada no género. Estudos 
demonstram que entre um quinto e um 
quarto da população feminina foi vítima 
de atos de violência física pelo menos uma 
vez durante a vida adulta e que mais de 
um décimo foi alvo de violência sexual 
com uso da força. Nesta perspetiva, é 
fundamental criminalizar todas as formas 
de violência baseada no género e oferecer 
às vítimas medidas especiais de 
prevenção, de proteção e de recurso.

Or. en

Alteração 173
Sonia Alfano
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Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) As vítimas inocentes do terrorismo 
e da criminalidade organizada devem 
poder contar com um apoio específico, 
dado que a violação de um direito 
individual nesse contexto atenta 
igualmente contra os direitos da sociedade 
na sua globalidade. Como consequência, 
um direito com um caráter individual 
deve ser protegido de forma específica, na 
medida em que afeta os direitos coletivos. 
As medidas de indemnização e 
compensação garantidas pelas 
autoridades públicas, em particular as 
relativas à indemnização, só devem ser 
acessíveis às vítimas inocentes do 
terrorismo e da criminalidade organizada 
e às suas famílias.  

Or. it

Alteração 174
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido e estar em maior risco de 
vitimização secundária e repetida às mãos 
do mesmo agressor, como é o caso das 
mulheres que são vítimas de violência de 
género. Somente uma avaliação individual, 
realizada o mais rapidamente possível 
pelas pessoas em condições de formular 
recomendações relativamente às medidas 
de proteção, permitirá identificar essa 
vulnerabilidade. Esta avaliação deve ter 
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dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

nomeadamente em conta a idade, o sexo, a 
identidade sexual, a origem étnica, a raça, a 
religião, a orientação sexual, o estado de 
saúde, a deficiência, as dificuldades de 
comunicação, o grau de parentesco ou a 
dependência face ao suspeito ou arguido, a 
experiência prévia em matéria de 
criminalidade, o tipo ou a natureza do 
crime, como a criminalidade organizada, o 
terrorismo, os crimes de ódio, as 
consequências do crime e o trauma 
causado à vítima ou o facto de a vítima ser 
estrangeira. As vítimas do terrorismo 
exigem especial atenção aquando de uma 
avaliação, dada a diversidade destes atos, 
que vão desde atos de terrorismo em massa 
até aos atos de terrorismo orientados contra 
indivíduos específicos. As mulheres que 
são vítimas de violência baseada no 
género e os seus filhos também 
necessitam de atenção especial e de 
proteção imediata, uma vez que existe um 
risco elevado de vitimização repetida e de 
grande trauma por o crime ser cometido 
por uma pessoa em que a vítima devia 
poder confiar.

Or. es

Alteração 175
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 



PE483.693v02-00 58/136 AM\894864PT.doc

PT

ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos. É necessário conferir uma 
atenção especial à "intimidação 
organizada" em que toda a complexidade
das organizações criminosas e dos grupos 
sociais que as apoiam se coordenam para 
intimidar diretamente determinadas 
pessoas e, através destas, a sociedade em 
geral. Intimidam e pressionam pessoas 
que, pelas suas atividades, pensamentos, 
atitudes ou posição a nível social e 
profissional, podem ser objeto de ataques 
mais graves, incluindo o homicídio.

Or. es

Alteração 176
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
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medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter em conta, entre outros aspetos, a idade, 
o sexo, a identidade sexual, a origem 
étnica, a raça, a religião, a orientação 
sexual, o estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira, 
migrante requerente de asilo ou 
beneficiária de proteção internacional, em 
particular se se tratar de uma mulher cujo 
estatuto jurídico possa depender do do 
alegado autor do crime. As vítimas do 
terrorismo exigem especial atenção 
aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

Or. en

Alteração 177
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
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a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de 
ódio ou o facto de a vítima ser estrangeira.
As vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada 
a diversidade destes atos, que vão desde 
atos de terrorismo em massa até aos atos 
de terrorismo orientados contra 
indivíduos específicos.

a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, os crimes de ódio ou o facto de 
a vítima ser estrangeira.

Or. en

Alteração 178
Raül Romeva i Rueda

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de 
ódio ou o facto de a vítima ser estrangeira.

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável e ter 
necessidades específicas em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual e a expressão de 
género, a origem étnica, a raça, a religião, 
a orientação sexual, o estado de saúde, a 
deficiência, o estatuto jurídico, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
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As vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada 
a diversidade destes atos, que vão desde 
atos de terrorismo em massa até aos atos 
de terrorismo orientados contra 
indivíduos específicos.

organizada, a tortura ou os tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes, a 
violação dos direitos humanos por parte 
de funcionários do Estado ou os crimes de 
ódio ou o facto de a vítima ser estrangeira. 

Or. en

Alteração 179
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável e ter 
necessidades específicas em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo ou os crimes de 
ódio. As vítimas do terrorismo exigem 
especial atenção aquando de uma 
avaliação, dada a diversidade destes atos, 
que vão desde atos de terrorismo em massa 
até aos atos de terrorismo orientados contra 
indivíduos específicos ou contra as vítimas 
da criminalidade organizada, em especial 
a de cunho mafioso.
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Or. it

Alteração 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável e ter 
necessidades específicas em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual e a expressão de 
género, a origem étnica, a raça, a religião, 
a orientação sexual, o estado de saúde, a 
deficiência, as dificuldades de 
comunicação, o grau de parentesco ou a 
dependência face ao suspeito ou arguido, a 
experiência prévia em matéria de 
criminalidade, o tipo ou a natureza do 
crime, como a criminalidade organizada, o 
terrorismo, os crimes de ódio ou o facto de 
a vítima ser estrangeira. As vítimas do 
terrorismo exigem especial atenção 
aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

Or. en

Alteração 181
Auke Zijlstra
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Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve
ter nomeadamente em conta a idade, o 
sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio 
ou o facto de a vítima ser estrangeira.

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação pode
ter em conta a idade, o sexo, a identidade 
sexual, a orientação sexual, o estado de 
saúde, a deficiência, as dificuldades de 
comunicação, o grau de parentesco ou a 
dependência face ao suspeito ou arguido, a 
experiência prévia em matéria de 
criminalidade, o tipo ou a natureza do 
crime, como a criminalidade organizada, o 
terrorismo, os crimes de ódio ou o facto de 
a vítima ser estrangeira.

Or. nl

Alteração 182
Anna Záborská

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter nomeadamente em conta a idade, o 

(18) Para além destas categorias, qualquer 
pessoa pode ser vulnerável em função das 
suas características pessoais e do crime 
cometido. Somente uma avaliação 
individual, realizada o mais rapidamente 
possível pelas pessoas em condições de 
formular recomendações relativamente às 
medidas de proteção, permitirá identificar 
essa vulnerabilidade. Esta avaliação deve 
ter em conta, entre outros aspetos, a idade, 
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sexo, a identidade sexual, a origem étnica, 
a raça, a religião, a orientação sexual, o 
estado de saúde, a deficiência, as 
dificuldades de comunicação, o grau de 
parentesco ou a dependência face ao 
suspeito ou arguido, a experiência prévia 
em matéria de criminalidade, o tipo ou a 
natureza do crime, como a criminalidade 
organizada, o terrorismo, os crimes de ódio
ou o facto de a vítima ser estrangeira. As 
vítimas do terrorismo exigem especial 
atenção aquando de uma avaliação, dada a 
diversidade destes atos, que vão desde atos 
de terrorismo em massa até aos atos de 
terrorismo orientados contra indivíduos 
específicos.

o sexo, a origem étnica, a raça, a religião, a 
orientação sexual, o estado de saúde, a 
deficiência, as dificuldades de 
comunicação, o grau de parentesco ou a 
dependência face ao suspeito ou arguido, a 
experiência prévia em matéria de 
criminalidade, o tipo ou a natureza do 
crime, como a criminalidade organizada ou
o terrorismo, ou o facto de a vítima ser 
estrangeira. As vítimas do terrorismo 
exigem especial atenção aquando de uma 
avaliação, dada a diversidade destes atos, 
que vão desde atos de terrorismo em massa 
até aos atos de terrorismo orientados contra 
indivíduos específicos.

Or. en

Alteração 183
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As vítimas do terrorismo são 
especialmente vulneráveis devido à 
natureza específica do crime. As vítimas 
do terrorismo sofrem intimidações, são 
alvo de comportamentos hostis e recebem 
ameaças de represálias por partes dos 
membros das comunidades associadas aos 
autores dos atos de terrorismo e devem, 
por isso, poder contar com um apoio 
específico e o reconhecimento da 
sociedade e ser protegidas de todo o tipo 
de exposição ao ódio e ao medo. A 
Comissão e os Estados-Membros devem, 
sem demora, considerar a possibilidade de 
adotar legislação específica relativa às 
vítimas do terrorismo, a fim de reconhecer 
o seu caráter público e incluir disposições 
mais detalhadas que assegurem uma 
proteção e um apoio adequados e o 
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reconhecimento, entre outros direitos, do 
direito à assistência de emergência a 
longo prazo, a reparação global, à 
proteção da vida pessoal e familiar, à 
proteção da dignidade e da segurança, ao 
conhecimento da verdade e à memória.

Or. en

Alteração 184
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como vulneráveis devem 
beneficiar de medidas de proteção 
adequadas durante o processo penal. A 
natureza e o âmbito exatos dessas medidas 
devem ser determinados através de uma 
avaliação individual, em diálogo com a 
vítima e no respeito do poder discricionário 
dos tribunais. As preocupações e os receios 
da vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

(19) As vítimas que se considere terem 
necessidades específicas devem beneficiar 
de medidas de proteção adequadas desde o 
momento da vitimização, antes durante e 
depois do processo penal ou de qualquer 
outro processo judicial relacionado com o 
crime. A natureza e o âmbito exatos dessas 
medidas devem cumprir as normas do 
direito internacional e as normas 
internacionais em matéria de proteção e
devem ser determinados através de uma 
avaliação individual, em diálogo com a 
vítima e no respeito do poder discricionário 
dos tribunais. As preocupações e os receios 
da vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

Or. es

Alteração 185
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como vulneráveis devem 
beneficiar de medidas de proteção 
adequadas durante o processo penal. A 
natureza e o âmbito exatos dessas medidas 
devem ser determinados através de uma 
avaliação individual, em diálogo com a 
vítima e no respeito do poder discricionário 
dos tribunais. As preocupações e os receios 
da vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como vulneráveis devem 
beneficiar de medidas de proteção 
adequadas durante o processo penal. A 
natureza e o âmbito exatos dessas medidas 
devem ser determinados através de uma 
avaliação profissional e individual, em 
diálogo com a vítima e no respeito do 
poder discricionário dos tribunais. As 
preocupações e os receios da vítima 
relativamente ao processo devem constituir 
um fator fundamental para determinar se 
necessita de eventuais medidas específicas.

Or. es

Alteração 186
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como vulneráveis devem 
beneficiar de medidas de proteção 
adequadas durante o processo penal. A 
natureza e o âmbito exatos dessas medidas 
devem ser determinados através de uma 
avaliação individual, em diálogo com a 
vítima e no respeito do poder discricionário 
dos tribunais. As preocupações e os receios 
da vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

(19) As vítimas que tenham sido 
identificadas como vulneráveis devem 
beneficiar de medidas de proteção 
adequadas durante o processo penal e, se 
necessário, também a seguir a este. A 
natureza e o âmbito exatos dessas medidas 
devem ser determinados através de uma 
avaliação individual, em diálogo com a 
vítima e no respeito do poder discricionário 
dos tribunais. As preocupações e os receios 
da vítima relativamente ao processo devem 
constituir um fator fundamental para 
determinar se necessita de eventuais 
medidas específicas.

Or. it
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Alteração 187
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Na aplicação da presente diretiva, o 
superior interesse da criança deve 
constituir a principal consideração, nos 
termos da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança de 1989.

(20) Na aplicação da presente diretiva, o 
superior interesse da criança deve 
constituir a principal consideração, nos 
termos da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança de 1989. Deve ser concedida uma 
atenção especial às crianças, em 
particular às crianças não 
acompanhadas, dado que necessitam de 
proteção, apoio e assistência especial 
devido à sua situação particularmente 
vulnerável. Os Estados-Membros devem 
velar pela aplicação de garantias 
suficientes para que as crianças 
beneficiem de uma proteção adequada e 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para garantir que as ações específicas 
destinadas a assistir e ajudar as crianças 
no âmbito da sua recuperação física e 
psicossocial sejam aplicadas na sequência 
de uma avaliação individual da situação 
particular de cada criança vítima. Os 
profissionais suscetíveis de entrar em 
contacto com estas vítimas devem receber 
uma formação adequada sobre os direitos 
e necessidades das crianças de diferentes 
grupos etários, bem como sobre os 
procedimentos que melhor se adaptam às 
mesmas.

Or. fr

Alteração 188
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração 

(20-A) Na aplicação da presente diretiva, 
é necessário ter em conta a Convenção 
das Nações Unidas de 1979 sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres, as 
recomendações e decisões do Comité 
CEDAW e a Convenção do Conselho da 
Europa relativa à prevenção e ao combate 
à violência contra as mulheres.

Or. es

Alteração 189
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Ao aplicarem as disposições da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem agir com a diligência necessária e 
velar pela proteção dos direitos das 
mulheres, a fim de respeitarem as 
obrigações que lhes incumbem por força 
da Convenção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e de 
terem em conta as normas estabelecidas 
na Convenção do Conselho da Europa 
sobre a prevenção e o combate à violência 
contra as mulheres e à violência 
doméstica.

Or. en

Alteração 190
Iratxe García Pérez



AM\894864PT.doc 69/136 PE483.693v02-00

PT

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração 

(22) O risco de uma nova vitimização quer 
pelo autor do crime, quer em resultado da 
participação no processo penal deve ser 
limitado, mediante um processo de forma 
coordenada, que assegure um tratamento 
respeitoso das vítimas e lhes permita 
estabelecer um clima de confiança com as 
autoridades. A interação com as 
autoridades deve ser facilitada tanto quanto 
possível, limitando simultaneamente o 
número de contactos desnecessários entre 
estas e as vítimas, por exemplo, recorrendo 
a gravações em vídeo das entrevistas e 
autorizando a sua utilização nos processos 
judiciais. Os profissionais devem poder 
recorrer a um leque o mais alargado 
possível de medidas a fim de evitar que 
seja causado qualquer sofrimento às 
vítimas durante o processo judicial, 
nomeadamente em consequência dos
contacto visual com o autor do crime, a sua 
família, cúmplices ou membros do público. 
Para o efeito, os Estados-Membros são 
instados a introduzir, caso necessário, 
medidas exequíveis e práticas, a fim de 
permitir integrar nos tribunais zonas de 
espera separadas, reservadas às vítimas. A 
proteção da vida privada da vítima pode ser 
um importante meio de prevenir qualquer 
nova vitimização e pode ser assegurada 
através de uma série de medidas, incluindo 
a não divulgação ou a divulgação limitada 
de informações relativas à identidade e ao 
paradeiro da vítima. Essa proteção assume 
particular importância para as vítimas que 
sejam menores, nomeadamente a não 
divulgação do seu nome.

(22) O risco de uma nova vitimização quer 
pelo autor do crime, quer em resultado da 
participação no processo penal deve ser 
limitado, mediante um processo de forma 
coordenada, que coloque os direitos e 
necessidades das vítimas no centro,
assegure um tratamento respeitoso das 
vítimas e lhes permita estabelecer um 
clima de confiança com as autoridades. A 
interação com as autoridades deve ser 
facilitada tanto quanto possível, limitando 
simultaneamente o número de contactos 
desnecessários entre estas e as vítimas, por 
exemplo, recorrendo a gravações em vídeo 
das entrevistas e autorizando a sua 
utilização nos processos judiciais ou 
recorrendo a serviços especializados de 
apoio às vítimas. Os profissionais devem 
poder recorrer a um leque o mais alargado 
possível de medidas, incluindo medidas 
efetivas de proteção que proíbam 
qualquer contacto do arguido com a 
vítima, a fim de evitar que seja causado 
qualquer sofrimento às vítimas antes, 
durante e após o processo judicial, 
nomeadamente em consequência do
contacto visual com o autor do crime, a sua 
família, cúmplices ou membros do público. 
Para o efeito, os Estados-Membros são 
instados a introduzir, caso necessário, 
medidas exequíveis e práticas, a fim de 
permitir integrar nos tribunais zonas de 
espera separadas, reservadas às vítimas. A 
proteção da vida privada da vítima pode ser 
um importante meio de prevenir qualquer 
nova vitimização e pode ser assegurada 
através de uma série de medidas, incluindo 
a não divulgação ou a divulgação limitada 
de informações relativas à identidade e ao 
paradeiro da vítima. Essa proteção assume 
particular importância para as vítimas que 
sejam menores, nomeadamente a não 
divulgação do seu nome.
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Or. es

Alteração 191
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração 

(22) O risco de uma nova vitimização quer 
pelo autor do crime, quer em resultado da 
participação no processo penal deve ser 
limitado, mediante um processo de forma 
coordenada, que assegure um tratamento 
respeitoso das vítimas e lhes permita 
estabelecer um clima de confiança com as 
autoridades. A interação com as 
autoridades deve ser facilitada tanto quanto 
possível, limitando simultaneamente o 
número de contactos desnecessários entre 
estas e as vítimas, por exemplo, recorrendo 
a gravações em vídeo das entrevistas e 
autorizando a sua utilização nos processos 
judiciais. Os profissionais devem poder 
recorrer a um leque o mais alargado 
possível de medidas a fim de evitar que 
seja causado qualquer sofrimento às 
vítimas durante o processo judicial, 
nomeadamente em consequência dos 
contacto visual com o autor do crime, a sua 
família, cúmplices ou membros do público. 
Para o efeito, os Estados-Membros são 
instados a introduzir, caso necessário, 
medidas exequíveis e práticas, a fim de 
permitir integrar nos tribunais zonas de 
espera separadas, reservadas às vítimas. A 
proteção da vida privada da vítima pode ser 
um importante meio de prevenir qualquer 
nova vitimização e pode ser assegurada 
através de uma série de medidas, incluindo 
a não divulgação ou a divulgação limitada 
de informações relativas à identidade e ao 
paradeiro da vítima. Essa proteção assume 
particular importância para as vítimas que 
sejam menores, nomeadamente a não 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
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divulgação do seu nome.

Or. es

Alteração 192
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração 

(22) O risco de uma nova vitimização quer 
pelo autor do crime, quer em resultado da 
participação no processo penal deve ser 
limitado, mediante um processo de forma 
coordenada, que assegure um tratamento 
respeitoso das vítimas e lhes permita 
estabelecer um clima de confiança com as 
autoridades. A interação com as 
autoridades deve ser facilitada tanto quanto 
possível, limitando simultaneamente o 
número de contactos desnecessários entre 
estas e as vítimas, por exemplo, 
recorrendo a gravações em vídeo das 
entrevistas e autorizando a sua utilização 
nos processos judiciais. Os profissionais 
devem poder recorrer a um leque o mais 
alargado possível de medidas a fim de 
evitar que seja causado qualquer 
sofrimento às vítimas durante o processo 
judicial, nomeadamente em consequência 
dos contacto visual com o autor do crime, a 
sua família, cúmplices ou membros do 
público. Para o efeito, os Estados-Membros 
são instados a introduzir, caso necessário, 
medidas exequíveis e práticas, a fim de 
permitir integrar nos tribunais zonas de 
espera separadas, reservadas às vítimas. A 
proteção da vida privada da vítima pode ser 
um importante meio de prevenir qualquer 
nova vitimização e pode ser assegurada 
através de uma série de medidas, incluindo 
a não divulgação ou a divulgação limitada
de informações relativas à identidade e ao 
paradeiro da vítima. Essa proteção assume 

(22) O risco de uma nova vitimização quer 
pelo autor do crime, quer em resultado da 
participação no processo penal deve ser 
limitado, mediante um processo de forma 
coordenada, que assegure um tratamento 
respeitoso das vítimas e lhes permita 
estabelecer um clima de confiança com as 
autoridades. A interação com as 
autoridades deve ser facilitada tanto quanto 
possível, limitando simultaneamente o 
número de contactos desnecessários entre 
estas e as vítimas. Os profissionais devem 
poder recorrer a um leque o mais alargado 
possível de medidas a fim de evitar que 
seja causado qualquer sofrimento às 
vítimas durante o processo judicial, 
nomeadamente em consequência do
contacto visual com o autor do crime, a sua 
família, cúmplices ou membros do público. 
Para o efeito, os Estados-Membros são 
instados a introduzir, caso necessário, 
medidas exequíveis e práticas, a fim de 
permitir integrar nos tribunais zonas de 
espera separadas, reservadas às vítimas. A 
proteção da vida privada da vítima pode ser 
um importante meio de prevenir qualquer 
nova vitimização e pode ser assegurada 
através de uma série de medidas, incluindo 
a não divulgação de informações relativas 
à identidade e ao paradeiro da vítima. Essa 
proteção assume igualmente importância 
para as vítimas que sejam menores, 
nomeadamente a não divulgação do seu 
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particular importância para as vítimas que 
sejam menores, nomeadamente a não 
divulgação do seu nome.

nome.

Or. nl

Alteração 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros devem, 
sempre que adequado e no respeito do 
princípio da liberdade de expressão, 
incentivar os meios de comunicação 
social e os jornalistas a adotarem 
diretrizes de autorregulação e a tomarem 
medidas apropriadas, no âmbito das suas 
atividades de informação, para assegurar 
a proteção da vida pessoal e familiar das 
vítimas, especialmente dos menores, e dos 
seus familiares. Os Estados-Membros 
devem dissuadir os meios de comunicação 
social de entrevistar vítimas em momentos 
inoportunos, entrevistar vítimas menores 
de idade, comentar detalhes macabros dos 
crimes, publicar informações que possam 
afetar negativamente a credibilidade da 
vítima, popularizar o autor do crime e 
culpar a vítima pelo crime. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
vítimas disponham de vias de recursos 
eficazes sempre que o seu direito à vida 
pessoal e familiar seja violado.

Or. en

Alteração 194
Sonia Alfano



AM\894864PT.doc 73/136 PE483.693v02-00

PT

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(22-A) A fim de facilitar uma proteção 
mais eficaz dos direitos e interesses das 
vítimas, os Estados-Membros devem 
desenvolver uma abordagem 
multidisciplinar e global. Neste contexto, 
os Estados-Membros devem velar pela 
existência de mecanismos apropriados 
que permitam uma cooperação eficaz 
entre magistrados, procuradores, forças 
da ordem, autoridades locais e regionais, 
organizações não governamentais 
devidamente identificadas e outras 
organizações competentes. O termo 
"mecanismo" refere-se a qualquer 
estrutura formal ou informal, como 
protocolos aprovados, mesas redondas ou 
quaisquer outros métodos que permitam a 
um grupo de profissionais colaborar de 
forma normalizada.

Or. it

Alteração 195
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração 

(23) Se, nos termos da presente diretiva, 
tiver de ser nomeado um tutor e/ou um 
representante da criança, estas funções 
podem ser desempenhadas pela mesma
pessoa ou por uma pessoa coletiva, uma 
instituição ou uma autoridade.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl



PE483.693v02-00 74/136 AM\894864PT.doc

PT

Alteração 196
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação sobre os serviços 
específicos para os quais as vítimas devem 
ser remetidas e formação específica, se as 
suas atividades se centrarem nas vítimas 
com necessidades especiais.

Or. es

Alteração 197
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração 

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto pessoal com as vítimas, deve 
receber uma formação adequada para 
identificar e satisfazer as necessidades das 
vítimas, tanto no quadro de uma formação 
inicial como contínua – que inclua a 
aprendizagem da linguagem gestual –, até 
alcançar um nível adequado em função do 
contacto que mantém com as vítimas. Deve 
neste caso incluir uma formação específica, 
se for caso disso.
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Or. hu

Justificação

Trata-se de uma clarificação para salvaguardar e assegurar os direitos das vítimas, em 
consonância com os pontos 11 e 37 da resolução do Parlamento, de 25 de outubro de 2011, 
sobre a mobilidade e a integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020.

Alteração 198
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica ou uma 
formação específica a nível psicológico, se 
for caso disso.

Or. it

Alteração 199
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve ter acesso e
receber uma formação adequada, a fim de 
poder identificar as vítimas, ocupar-se 
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tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

delas, identificar e satisfazer as suas 
necessidades, tanto no quadro de uma 
formação inicial como contínua, até 
alcançar um nível adequado em função do 
contacto que mantém com as vítimas. Deve 
neste caso incluir uma formação específica, 
se for caso disso. Os Estados-Membros 
devem promover esta obrigação de 
formação junto dos serviços de polícia, 
advogados, serviços de saúde, serviços 
sociais e trabalhadores sociais, 
magistrados e pessoal das autoridades 
judiciárias, pessoal incumbido da 
proteção dos direitos da criança e 
quaisquer outras pessoas que, no 
exercício das suas funções, possam entrar 
em contacto com vítimas.

Or. fr

Alteração 200
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso. A polícia, os procuradores e 
outro pessoal que se ocupe de casos de 
violência baseada no género devem 
receber formação sobre os métodos 
adequados de tratar as vítimas deste tipo 
de violência de acordo com uma 
abordagem sensível ao género. Essa 
formação deve ser institucionalizada e 
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normalizada em todos os Estados-
Membros e realizada em estreita consulta 
com organizações não governamentais 
devidamente identificadas e fornecedores 
de serviços destinados às vítimas de 
violência baseada no género.

Or. it

Alteração 201
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração 

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, deve receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. Deve neste caso 
incluir uma formação específica, se for 
caso disso.

(24) Qualquer funcionário interveniente no 
processo penal suscetível de entrar em 
contacto com as vítimas, pode receber uma 
formação adequada para identificar e 
satisfazer as necessidades das vítimas, 
tanto no quadro de uma formação inicial 
como contínua, até alcançar um nível 
adequado em função do contacto que 
mantém com as vítimas. É possível, neste 
caso, incluir uma formação específica, se 
for caso disso.

Or. nl

Alteração 202
Anna Záborská

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não-governamentais 

Suprimido.
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reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar 
e a proteger as vítimas da criminalidade.

Or. en

Alteração 203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.
Para o efeito, é particularmente oportuno 
dar especial visibilidade aos programas 
nacionais e da União que apoiam o 
desenvolvimento de atividades deste tipo e 
reduzir a carga burocrática com que se 
confrontam as organizações dispostas a 
tirar partido desses programas.

Or. es
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Alteração 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade. No 
caso das pessoas com deficiência, os 
Estados-Membros devem contar com 
profissionais formados capazes de 
satisfazer as necessidades dessas pessoas 
para que as mesmas possam exercer os 
seus direitos em igualdade de condições.

Or. es

Alteração 205
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 

(25) Os Estados-Membros devem 
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
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organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade a tempo inteiro 
e a título voluntário, em particular no 
quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

Or. de

Justificação

A diretiva deve fazer referência ao trabalho voluntário, que caracteriza em grande medida o 
trabalho de apoio às vítimas.

Alteração 206
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os Estados-Membros devem
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

(25) Os Estados-Membros podem
incentivar e trabalhar em estreita 
colaboração com as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais 
reconhecidas e ativas, que colaboram com 
as vítimas da criminalidade, em particular 
no quadro de iniciativas de definição das 
políticas, de campanhas de informação e 
sensibilização, de programas de 
investigação e educação e em matéria de 
formação, bem como no domínio do 
acompanhamento e da avaliação do 
impacto das medidas destinadas a apoiar e 
a proteger as vítimas da criminalidade.

Or. nl
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Alteração 207
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os crimes ambientais também 
causam vítimas; a vitimização coletiva ou 
em massa, a tendência para incluir as 
vítimas não convencionais e o caráter 
muitas vezes gradual e silencioso da 
vitimização dificultam a luta contra os 
crimes ambientais. A questão dos danos 
ambientais e das suas vítimas constitui 
um problema que afeta não apenas os 
interesses individuais, mas também os de 
comunidades inteiras ou de grupos de 
pessoas, e que torna necessário analisar 
as consequências das ações de hoje para 
as gerações futuras, com base na 
responsabilidade intergeracional, e 
reconhecer a existência do direito de 
todos os indivíduos, das gerações 
presentes e futuras, a viver num ambiente 
propício à sua saúde e ao seu bem-estar, 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1367/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de setembro 
de 2006, relativo à aplicação das 
disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários1. É possível assegurar certos 
direitos processuais em matéria de 
ambiente relativos, entre outros aspetos, 
ao acesso à justiça, reconhecendo, na 
presente diretiva, que o ambiente e os seus 
ecossistemas são vítimas potenciais de 
comportamentos ilícitos.
____________
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1 JO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Alteração 208
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(25-A) É possível que os atos de 
vitimização, intimidação e discriminação 
se repitam se as vítimas forem alvo de 
abusos em razão da raça, da religião, do 
credo, da nacionalidade, da idade, da 
orientação sexual, da deficiência, do 
género ou da origem social. Outra razão 
para que os crimes não sejam 
denunciados prende-se com o baixo nível 
de confiança no sistema de justiça penal, 
a dificuldade de compreensão do sistema 
de apresentação de denúncias e o receio 
de receber um tratamento inaceitável por 
parte das autoridades, que, embora não 
acreditem nas vítimas nem as 
compreendam (por exemplo, devido à sua 
surdez), declaram que estas gozam dos 
mesmos direitos de cidadania perante os 
representantes das autoridades. Existe 
igualmente o receio de que as autoridades 
não respeitem as vítimas ou não 
reconheçam o seu estatuto de vítima. A 
fim de incentivar e facilitar as denúncias 
e permitir que as vítimas quebrem o ciclo 
da vitimização repetida, é indispensável 
disponibilizar às vítimas serviços de apoio 
fiáveis e que as autoridades competentes 
estejam preparadas para responder às 
informações prestadas pelas vítimas com 
respeito, consideração, igualdade e 
profissionalismo. Para tal, é necessária 
formação adequada e um nível 
apropriado de especialização de todas as 
autoridades competentes, bem como 
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regulamentação que preste a devida 
atenção aos direitos das vítimas, incluindo 
o direito à proteção contra a intimidação e 
a vitimização secundária. As medidas 
devem prever a possibilidade de serem 
terceiros a denunciar os incidentes, 
conceder direitos de representação nos 
processos aos serviços de apoio às vítimas 
e permitir a utilização de tecnologias da 
comunicação, como o correio eletrónico, 
gravações em vídeo oficiais/certificadas 
ou sujeitas a registo, ou qualquer outro 
meio eletrónico de apresentação de 
denúncias.

Or. hu

Justificação

Clarificação necessária para salvaguardar os direitos dos surdos em particular, dado que 
nem sempre há a certeza de que as pessoas surdas que compreendem a linguagem gestual 
também compreendem a língua falada no seu país.

Alteração 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os atos de vitimização, intimidação 
e discriminação podem repetir-se caso as 
vítimas sejam alvos de abusos devido às 
suas características pessoais, como a raça, 
a religião, as crenças, a nacionalidade, a 
idade, a orientação sexual, a deficiência, 
o género, a identidade de género, a 
expressão de género ou a origem social, o 
que é uma das principais causas da 
elevada taxa de crimes não denunciados. 
A falta de confiança no sistema de justiça 
penal, as dificuldades de compreensão do 
sistema de denúncia e o medo de receber 
um tratamento inaceitável por parte das 
autoridades, seja por não ser dado crédito 
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à vítima ou pela falta de respeito e 
reconhecimento da mesma, são outras 
razões para que não se denunciem os 
crimes. A fim de incentivar e facilitar as 
denúncias e permitir que as vítimas 
quebrem o ciclo de vitimização repetida, é 
indispensável disponibilizar serviços de 
apoio credíveis e que as autoridades dos 
Estados-Membros estejam preparadas 
para responder às denúncias com 
respeito, consideração, igualdade e 
profissionalismo. Para tal, é necessário 
que todas as autoridades competentes 
disponham de formação suficiente e de 
um nível adequado de especialização, 
assim como de uma regulamentação que 
preste a atenção necessária aos direitos 
das vítimas, incluindo o direito a serem 
protegidas da intimidação e da 
vitimização secundária. Estas medidas 
podem incluir igualmente a possibilidade 
de denúncia por terceiros e a atribuição 
de competências às organizações de apoio 
às vítimas para dar início a processos em 
nome das mesmas, assim como a 
possibilidade de recurso às tecnologias de 
comunicação, como o correio eletrónico 
ou os formulários eletrónicos, para a 
apresentação de queixas.

Or. en

Alteração 210
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Uma vez que o objetivo de estabelecer 
normas mínimas comuns não pode ser 
alcançado pelos Estados-Membros agindo 
individualmente, seja a nível nacional, 
regional ou local, e pode ser melhor 
realizado a nível da União, em virtude da 

(26) Uma vez que os próprios Estados-
Membros podem estabelecer normas 
mínimas, a proposta de diretiva viola o 
princípio da subsidiariedade, a que se 
refere o artigo 5.º do Tratado da União 
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escala e dos efeitos potenciais daí 
decorrentes, a União pode adotar medidas 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, a que se refere o artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade enunciado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir esse objetivo.

Europeia.

Or. nl

Justificação

Os Países Baixos já adotaram disposições perfeitamente adequadas relativas ao apoio e à 
proteção das vítimas da criminalidade, razão pela qual não precisam da diretiva proposta.

Alteração 211
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O tratamento dos dados pessoais no 
âmbito da execução da presente diretiva 
deve obedecer aos princípios da Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho, de 27 
de novembro de 2008, relativa à proteção 
dos dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em 
matéria penal, e aos princípios 
estabelecidos na Convenção do Conselho 
da Europa, de 28 de janeiro de 1981, para 
a Proteção das Pessoas relativamente ao 
Tratamento Automatizado de Dados de 
Caráter Pessoal, que foi ratificada por 
todos os Estados-Membros.

(27) O tratamento dos dados pessoais, em 
caso de execução da presente diretiva, deve 
obedecer à legislação nacional.

Or. nl

Alteração 212
Carmen Romero López
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Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal ou noutros processos judiciais 
relacionados com a criminalidade e ser 
reconhecidas e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo, sem qualquer tipo de 
discriminação, em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer autoridade 
competente, serviço de apoio às vítimas ou 
serviço de justiça reparadora ou com 
outros organismos que se ocupem das 
vítimas da criminalidade.

Or. en

Alteração 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato, de forma personalizada e 
com profissionalismo, sem qualquer tipo 
de discriminação, em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer autoridade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou 
serviço de justiça reparadora.

Or. es
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Alteração 214
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação em razão 
do sexo, da raça, da cor, da origem étnica 
e social, das características genéticas, da 
língua, da religião ou das crenças, das 
opiniões políticas ou outras, da 
nacionalidade, da pertença a uma 
minoria nacional, da riqueza, do 
nascimento, da deficiência, da idade, do 
género, da identidade de género ou da 
expressão de género, da orientação 
sexual, do estatuto de imigrante e de 
residente, do estado da saúde (incluindo 
HIV e SIDA), em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer autoridade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou 
serviço de justiça reparadora.

Or. en

Alteração 215
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que, qualquer que seja o seu estatuto 
jurídico, todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
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penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade competente, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

Or. en

Alteração 216
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 
penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar em todas as 
fases do processo penal e ser reconhecidas 
e tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo, sem qualquer tipo de 
discriminação, em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer autoridade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou 
serviço de justiça reparadora.

Or. it

Alteração 217
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas da criminalidade 
beneficiam de proteção e de apoio 
adequados, podendo participar no processo 

A presente diretiva tem por objeto garantir 
que todas as vítimas inocentes da 
criminalidade beneficiam de proteção e de 
apoio adequados, podendo participar no 
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penal e ser reconhecidas e tratadas com 
respeito, tato e profissionalismo, sem 
qualquer tipo de discriminação, em todos 
os contactos estabelecidos com qualquer 
autoridade pública, serviço de apoio às 
vítimas ou serviço de justiça reparadora.

processo penal e ser reconhecidas e 
tratadas com respeito, tato e 
profissionalismo, sem qualquer tipo de 
discriminação, em todos os contactos 
estabelecidos com qualquer autoridade 
pública, serviço de apoio às vítimas ou 
serviço de justiça reparadora.

Or. it

Alteração 218
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) qualquer pessoa singular que tenha 
sofrido um dano, nomeadamente um dano 
físico ou mental, sofrimento psicológico ou 
perda material, diretamente causados por 
um crime;

i) qualquer pessoa singular que, individual 
ou coletivamente, tenha sofrido um dano, 
nomeadamente um dano físico ou mental, 
sofrimento psicológico ou perda material, 
diretamente causados por um crime ou a 
privação substancial dos seus direitos 
fundamentais, devido a atos ou omissões 
que violam o direito penal dos Estados-
Membros, designadamente a legislação 
que define abuso de poder;

Or. en

Alteração 219
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) qualquer pessoa singular que seja 
alvo de discriminação na sua vida 
privada, social ou pública por razões 
relacionadas com a sua identidade sexual, 
linguística ou étnica, ou com as suas 
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convicções filosóficas, ideológicas, 
políticas, culturais ou religiosas;      

Or. it

Alteração 220
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) qualquer pessoa singular que seja 
objeto de planos ou projetos – de grupos 
terroristas, associações criminosas, 
associações mafiosas ou grupos de 
criminalidade organizada capazes de agir 
de forma contínua – destinados a 
ameaçar a sua vida, limitar a sua 
liberdade de expressão, de movimento ou 
de participação na vida social ou pública, 
ou causar danos económicos ou 
psicológicos;     

Or. it

Alteração 221
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-C) qualquer pessoa singular que, tendo 
cooperado com a justiça, se encontre 
permanentemente sob a ameaça de grupos 
terroristas, associações criminosas 
organizadas, associações mafiosas ou 
grupos de criminalidade organizada 
capazes de agir de forma contínua;  

Or. it
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Alteração 222
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-D) qualquer pessoa singular que esteja 
reduzida a condições de vida materiais ou 
psicológicas indignas para um ser 
humano; 

Or. it

Alteração 223
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) os familiares de uma pessoa cuja morte 
tenha resultado de um crime;

ii) os familiares imediatos ou os 
dependentes de uma vítima cuja morte 
tenha resultado de um crime e pessoas que 
tenham sofrido um dano ao intervirem 
para ajudar vítimas em sofrimento ou 
para impedir a vitimização;

Or. en

Alteração 224
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) os familiares de uma pessoa cuja morte 
tenha resultado de um crime;

ii) os familiares de uma pessoa cuja morte 
ou incapacidade física ou mental tenha 
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resultado de um crime;

Or. en

Alteração 225
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) os familiares de uma pessoa cuja morte 
tenha resultado de um crime;

ii) o(s) familiar(es) e o(s) embrião(ões) de 
uma pessoa cuja morte ou deficiência
tenha resultado de um crime;

Or. hu

Justificação

O aparecimento de uma deficiência permanente – que se manifesta "de forma objetiva", na 
realidade física, mas também a nível mental – constitui um obstáculo real quando se usa uma 
área edificada não acessível. A perda de um embrião não deve ser considerada simplesmente 
um dano físico (grave), dado que nos países europeus os embriões podem ter capacidade 
jurídica com efeitos retroativos ligados ao nascimento de um nado-vivo e condicional (por 
exemplo, em matéria de sucessões), o que não se verifica em caso de perda de outra parte do 
corpo.  Uma mudança deliberada e violenta para a sucessão legítima dá origem a uma 
situação diferente.

Alteração 226
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) os familiares de uma pessoa cuja morte 
tenha resultado de um crime;

ii) os familiares de uma pessoa cuja morte 
tenha resultado diretamente de um crime e 
que tenham sofrido um dano em 
consequência desse facto;

Or. en
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Alteração 227
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) os danos ambientais causados por 
um crime. Os Estados-Membros velam 
por que os grupos, fundações ou 
associações que, de acordo com os 
respetivos estatutos ao abrigo da 
legislação nacional, têm por objetivo 
proteger o ambiente possam exercer os 
direitos previstos no capítulo 3 da 
presente diretiva.    

Or. en

Alteração 228
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Os menores que sejam descendentes 
ou dependentes da vítima que sofreu um 
dano físico ou mental causado por um 
alegado ato criminoso.

Or. en

Alteração 229
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-A) o(s) familiar(es) de uma pessoa cuja 
morte tenha resultado de um crime ou a 
pessoa ou as pessoas reconhecidas como 
tutores ou representantes de uma vítima 
que, no momento ou na sequência do 
crime, tenha ficado parcial ou totalmente 
incapacitada;

Or. hu

Justificação

O aparecimento de uma deficiência permanente – que se manifesta "de forma objetiva", na 
realidade física, mas também a nível mental – constitui um obstáculo real devido a uma área 
edificada não acessível. A perda de um embrião não deve ser considerada simplesmente um 
dano físico (grave), dado que nos países europeus os embriões podem ter capacidade jurídica 
com efeitos retroativos ligados ao nascimento de um nado-vivo e condicional (por exemplo, 
em matéria de sucessões), o que não se verifica em caso de perda de outra parte do corpo.  A 
questão da mudança deliberada e violenta para a sucessão legítima deve ser aqui abordada.

Alteração 230
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea a) – subalínea ii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) os familiares de uma pessoa 
gravemente ferida na sequência de um 
crime ou as pessoas de apoio oficialmente 
autorizadas a prestar assistência às 
vítimas que necessitam de um apoio 
considerável para exercer a sua 
capacidade jurídica, antes ou depois do 
crime;

Or. lt

Alteração 231
Anna Záborská
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Familiares», o cônjuge, concubino, 
parceiro registado, familiares em linha 
direta, irmãos e irmãs e as pessoas a 
cargo da vítima;

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência ao concubinato e às parcerias registadas parece ser pouco apropriada, dado 
tratar-se de situações que não são reconhecidas num elevado número de Estados-Membros. É 
preferível suprimir esta disposição, a fim de garantir o respeito pelas competências nacionais 
em matéria de direito da família.

Alteração 232
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Familiares», o cônjuge, concubino, 
parceiro registado, familiares em linha 
direta, irmãos e irmãs e as pessoas a cargo 
da vítima;

b) «Familiares», o cônjuge, a pessoa que 
vive com a vítima em relação íntima de 
compromisso numa base estável e 
permanente num único agregado 
familiar, os familiares em linha direta, os
irmãos e as pessoas a cargo da vítima;

Or. en

Alteração 233
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) «Concubino», uma pessoa que vive com 
a vítima no quadro de uma relação estável 
e contínua, não registada junto de uma 
autoridade;

Suprimido

Or. en

Alteração 234
Anna Záborská

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Concubino», uma pessoa que vive com 
a vítima no quadro de uma relação estável 
e contínua, não registada junto de uma 
autoridade;

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência ao concubinato no artigo 2.º, alínea c), parece ser pouco apropriada, dado 
tratar-se de uma situação que não é reconhecida num elevado número de Estados-Membros.
É preferível suprimir esta disposição, a fim de garantir o respeito pelas competências 
nacionais em matéria de direito da família.

Alteração 235
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Concubino», uma pessoa que vive com 
a vítima no quadro de uma relação estável 
e contínua, não registada junto de uma 
autoridade;

c) «Concubino», qualquer pessoa, sem 
discriminação, que vive com a vítima no 
quadro de uma relação estável e contínua, 
não registada junto de uma autoridade;
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Or. en

Alteração 236
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Parceiro registado», o parceiro com o 
qual a vítima celebrou uma parceria 
registada, em conformidade com a 
legislação de um Estado-Membro;

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Anna Záborská

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Parceiro registado», o parceiro com o 
qual a vítima celebrou uma parceria 
registada, em conformidade com a 
legislação de um Estado-Membro;

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência ao concubinato no artigo 2.º, alínea c), parece ser pouco apropriada, dado 
tratar-se de uma situação que não é reconhecida num elevado número de Estados-Membros. 
É preferível suprimir esta disposição, a fim de garantir o respeito pelas competências 
nacionais em matéria de direito da família.

Alteração 238
Iratxe García Pérez
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo reunir a 
vítima e o arguido, com vista a alcançar
um acordo voluntário entre as partes sobre 
o modo de reparação dos danos causados 
pelo crime;

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo facilitar o 
processo de resolução extrajudicial do 
caso mediante um acordo voluntário, com 
base no qual o arguido aceita a sua 
responsabilidade no crime e promete 
assegurar a reparação, o pagamento dos 
danos e a indemnização da vítima, na 
condição de esta aceitar essa solução e de 
o arguido cumprir as condições 
estabelecidas;

Or. es

Alteração 239
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo reunir a 
vítima e o arguido, com vista a alcançar 
um acordo voluntário entre as partes 
sobre o modo de reparação dos danos 
causados pelo crime;

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo facilitar o 
processo de reposição da justiça no 
âmbito do qual o arguido assume a sua 
responsabilidade, se compromete a 
proceder à reparação e paga uma 
indemnização pelos danos causados, o 
que pode levar a uma resolução 
extrajudicial da ação penal, na condição 
de a vítima aceitar essa solução e de o 
arguido satisfazer as condições para 
reparação;

Or. en
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Justificação

A formulação utilizada parece problemática, uma vez que faz pensar que a vítima e o arguido 
se limitam a resolver um problema comum e não reconhece que há uma pessoa que foi vítima 
de outra, o arguido.

Alteração 240
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo reunir a 
vítima e o arguido, com vista a alcançar um 
acordo voluntário entre as partes sobre o 
modo de reparação dos danos causados 
pelo crime;

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo reunir a 
vítima e o arguido, com vista a alcançar um 
acordo voluntário entre as partes sobre o 
modo de reparação dos danos causados 
pelo crime. Trata-se de uma abordagem 
da justiça que se centra nas necessidades
das vítimas, dos autores dos crimes e da 
comunidade envolvida, e não no respeito 
de princípios jurídicos abstratos ou na 
punição do autor do crime; 

Or. en

Alteração 241
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo reunir a 
vítima e o arguido, com vista a alcançar um 
acordo voluntário entre as partes sobre o 
modo de reparação dos danos causados 
pelo crime;

e) «Serviços de justiça reparadora», os 
serviços que têm por objetivo reunir a 
vítima e o arguido, com vista a alcançar um 
acordo voluntário entre as partes sobre o 
modo de reparação dos danos causados 
pelo crime. Os serviços de justiça 
reparadora podem assumir a forma de 
encontros diretos entre a vítima e o autor 
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do crime ou de contactos indiretos se a 
vítima não se encontrar com o autor do 
crime;

Or. en

Alteração 242
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Pessoa com deficiência», uma pessoa 
que apresenta uma incapacidade física, 
mental, intelectual ou sensorial que, em 
interação com diversas barreiras, pode 
obstar à sua participação plena e efetiva 
na sociedade, em igualdade de condições
com as outras pessoas.

Suprimido

Or. en

Alteração 243
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Serviços de apoio às vítimas», os 
serviços que prestam um apoio total ou 
parcial, incluindo o acompanhamento ou 
a representação das vítimas no tribunal; 
estes serviços são independentes e têm por 
objetivo fundamental a defesa dos direitos 
e necessidades das vítimas; os serviços de 
apoio às vítimas compreendem 
igualmente os serviços especializados 
destinados a grupos específicos de 
vítimas, como as vítimas da violência 
baseada no género, as crianças, as vítimas 
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de ataques terroristas, etc.;

Or. es

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

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Violência baseada no género», 
violência contra uma mulher que lhe é 
infligida por ser mulher ou que afeta as 
mulheres de forma desproporcionada ou 
que é infligida a uma pessoa em razão do 
seu género ou identidade de género.

Or. en

Alteração 245
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Violência baseada no género», 
violência contra uma mulher que 
constitui uma forma de discriminação nos 
termos da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e que lhe é infligida 
por ser mulher, que afeta as mulheres de 
forma desproporcionada ou que é 
infligida a uma pessoa em razão do seu 
género ou identidade de género;

Or. en
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Alteração 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Violência baseada no género», um 
crime praticado contra uma pessoa devido 
ao seu género ou à sua identidade de 
género ou que afeta de forma 
desproporcionada pessoas de um género 
ou com uma identidade de género 
particulares, causando à vítima danos 
físicos ou mentais, sofrimento emocional 
ou perdas económicas;

Or. en

Alteração 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Violência baseada no género», a 
violência que se inflige a uma pessoa 
devido ao seu género, identidade de 
género ou expressão de género;

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) «Violência nas relações de 
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intimidade», a violência infligida por uma 
pessoa que é o atual ou antigo cônjuge ou 
parceiro da vítima ou outro familiar. As 
mulheres são desproporcionadamente 
afetadas por este tipo de violência.

Or. en

Alteração 249
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) «Violência nas relações de 
intimidade», a violência infligida por uma 
pessoa que é o atual ou antigo cônjuge ou 
parceiro da vítima ou outro familiar. As 
mulheres são desproporcionadamente 
afetadas por este tipo de violência e o 
crime é agravado pelo facto de, em muitos 
casos, também dependerem do arguido em 
termos financeiros e sociais ou no que se 
refere ao seu direito de residência. 

Or. en

Alteração 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) «Violência nas relações de 
intimidade», um crime cometido por uma 
pessoa que é o atual ou antigo cônjuge ou 
parceiro da vítima ou outro familiar, 
independentemente do facto de o autor do 
crime partilhar ou ter partilhado o mesmo 
agregado familiar com a vítima, e que 
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causa à vítima danos físicos ou mentais, 
sofrimento emocional ou perdas 
económicas.

Or. en

Alteração 251
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velarão para que as 
vítimas recebam as seguintes informações, 
sem atrasos desnecessários, a partir do seu 
primeiro contacto com as autoridades 
competentes para receberem uma denúncia 
relativa a um crime:

Os Estados-Membros velarão para que as 
vítimas recebam rapidamente as seguintes 
informações, a partir do seu primeiro 
contacto com as autoridades competentes 
para receberem uma denúncia relativa a um 
crime:

Or. en

Alteração 252
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velarão para que as 
vítimas recebam as seguintes informações, 
sem atrasos desnecessários, a partir do seu 
primeiro contacto com as autoridades 
competentes para receberem uma denúncia 
relativa a um crime:

Os Estados-Membros velarão para que 
todas as vítimas recebam as seguintes 
informações, sem atrasos desnecessários e 
numa língua que compreendam, 
recorrendo, se necessário, a técnicas de 
comunicação adaptadas às crianças, a 
partir do seu primeiro contacto com as 
autoridades competentes para receberem 
uma denúncia relativa a um crime:

Or. en
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Alteração 253
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velarão para que as 
vítimas recebam as seguintes informações, 
sem atrasos desnecessários, a partir do seu 
primeiro contacto com as autoridades 
competentes para receberem uma denúncia 
relativa a um crime:

Os Estados-Membros velarão para que as 
vítimas recebam as seguintes informações, 
prestadas na forma solicitada pela vítima 
(por escrito, oralmente e/ou em 
linguagem gestual) e sem atrasos 
desnecessários, a partir do seu primeiro 
contacto com as autoridades competentes 
para receberem uma denúncia relativa a um 
crime:

Or. hu

Justificação

É necessário deixar claro que as informações devem ser adaptadas às necessidades da 
vítima.

Alteração 254
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velarão para que as 
vítimas recebam as seguintes informações, 
sem atrasos desnecessários, a partir do seu 
primeiro contacto com as autoridades 
competentes para receberem uma denúncia 
relativa a um crime:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 255
Kinga Göncz
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Todas as informações necessárias 
relativas aos seus direitos, incluindo o 
direito a um processo equitativo, ao 
acesso a um advogado, à interpretação e à 
reparação;

Or. en

Alteração 256
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O tipo de apoio que podem receber; c) O tipo de apoio que podem receber e de 
quem;

Or. en

Alteração 257
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O tipo de apoio que podem receber; c) O tipo de apoio que têm o direito de
receber;

Or. it

Alteração 258
Judith Sargentini
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os procedimentos subsequentes à 
apresentação de uma denúncia de um crime 
e o papel da vítima nestes procedimentos;

d) Os procedimentos subsequentes à 
apresentação de uma denúncia de um crime 
e o papel da vítima nestes procedimentos, 
incluindo os procedimentos aplicáveis aos 
processos judiciais de direito penal de 
adultos e jovens, o papel das vítimas 
(menores), a importância, o calendário e 
as modalidades de depoimento, bem como 
as modalidades de condução das audições 
durante o inquérito e o julgamento;

Or. en

Alteração 259
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Em que medida e condições a vítima tem 
direito a beneficiar de aconselhamento 
jurídico, apoio judiciário ou qualquer outro 
tipo de aconselhamento;

f) Em que condições a vítima tem direito a 
beneficiar de aconselhamento jurídico, 
apoio judiciário ou qualquer outro tipo de 
aconselhamento independente e 
qualificado;

Or. en

Alteração 260
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Em que medida e condições a vítima tem f) Em que medida e condições a vítima tem 
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direito a beneficiar de aconselhamento 
jurídico, apoio judiciário ou qualquer outro 
tipo de aconselhamento;

direito a beneficiar de aconselhamento 
jurídico, apoio judiciário ou qualquer outro 
tipo de aconselhamento, incluindo 
aconselhamento linguístico;

Or. it

Alteração 261
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Em que medida e condições a vítima 
tem direito à interpretação e tradução, 
incluindo a interpretação em linguagem 
gestual;

Or. hu

Justificação

Convém prever disposições sobre a interpretação, incluindo um acesso mais uniforme à 
comunicação na Europa para as pessoas que utilizam a linguagem gestual do seu próprio 
país, nomeadamente no contexto da resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 
2011, sobre a mobilidade e a integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia 
para a Deficiência 2010-2020 e do considerando L e do n.º 11 da mesma.

Alteração 262
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Se for residente noutro Estado-Membro, 
quais os mecanismos especiais de defesa 
dos seus interesses a que pode recorrer;

h) Se for residente noutro Estado-Membro, 
quais os mecanismos especiais de defesa 
dos seus interesses a que pode recorrer, 
como o pedido de emissão de uma decisão 
europeia de proteção;
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Or. en

Alteração 263
Rosario Crocetta

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Se for residente noutro Estado-Membro, 
quais os mecanismos especiais de defesa 
dos seus interesses a que pode recorrer;

h) Se for residente noutro Estado, quais os 
mecanismos especiais de defesa dos seus 
interesses a que pode recorrer;

Or. it

Alteração 264
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Se se encontrarem sob custódia do 
Estado ou noutro contexto institucional, 
quais os mecanismos especiais a que 
podem recorrer para ter acesso a uma 
determinada entidade e comunicar com a 
esta;

Or. en

Alteração 265
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Procedimentos para apresentação de uma i) Procedimentos para apresentação de uma 



PE483.693v02-00 110/136 AM\894864PT.doc

PT

queixa sempre que os seus direitos não 
forem respeitados;

queixa sempre que os seus direitos não 
forem respeitados pelas autoridades 
competentes durante o processo penal;

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Como e em que condições podem 
beneficiar de medidas de proteção.

Or. en

Alteração 267
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além da informação referida no 
primeiro parágrafo, os Estados-Membros 
velarão por que as vítimas que sofreram 
um grave trauma recebam igualmente as 
seguintes informações:
a) Em que medida têm direito a 
assistência médica;
b) Em que medida têm direito a apoio 
especializado e adequado;
c) Como e em que condições podem 
receber ajuda para encontrar um 
alojamento alternativo apropriado com 
medidas de segurança adequadas;
d) Como e em que condições podem 
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beneficiar de medidas de proteção e 
deslocar-se no interior da União com o 
mesmo grau de proteção.

Or. en

Justificação

O apoio psicológico pode ser importante para as vítimas, mas nem sempre é suficiente; as 
vítimas de violência doméstica, por exemplo, podem necessitar de apoio financeiro, na 
medida em que dependiam financeiramente da pessoa acusada. Este apoio pode ser bastante 
premente, dado que, em certos casos, as vítimas nem sequer têm dinheiro para comprar 
comida para si e para os seus filhos. É, por isso, preferível fazer referência a apoio 
"adequado".

Alteração 268
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando a vítima é uma criança, é 
essencial que esta receba todas as 
informações referidas no primeiro 
parágrafo de forma adequada. O acesso a 
estas informações deve ser fácil, devendo 
as mesmas fornecer indicações claras 
sobre os procedimentos em causa.

Or. fr

Alteração 269
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações serão prestadas quer 
oralmente quer por escrito e numa 
linguagem simples e acessível, tendo em 
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conta eventuais necessidades específicas 
da vítima e as circunstâncias relevantes.

Or. en

Alteração 270
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velarão por que as 
vítimas que não compreendem ou não 
falam a língua do Estado-Membro em 
questão recebam as informações a que se 
refere o primeiro parágrafo numa língua 
que compreendam.

Or. en

Alteração 271
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são notificadas do seu direito de 
receber as seguintes informações relativas 
ao processo e que as recebem se o 
desejarem:

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são notificadas, sem atrasos 
desnecessários, do seu direito de receber as 
seguintes informações relativas ao 
processo:

Or. en

Alteração 272
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são notificadas do seu direito de 
receber as seguintes informações relativas 
ao processo e que as recebem se o 
desejarem:

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são rapidamente notificadas do seu 
direito de receber as seguintes informações 
relativas ao processo, a menos que tenham 
expressamente manifestado a vontade de 
não as receberem:

Or. en

Alteração 273
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas são notificadas do seu direito de 
receber as seguintes informações relativas 
ao processo e que as recebem se o 
desejarem:

1. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as vítimas são notificadas, numa 
língua que compreendam, do seu direito 
de receber as seguintes informações 
relativas ao processo e que as recebem se o 
desejarem:

Or. en

Alteração 274
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivar o processo 
penal instaurado na sequência da denúncia 
de um crime apresentada pela vítima, como 
uma decisão de não prosseguir ou encerrar 

a) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivar o processo 
penal instaurado na sequência da denúncia 
de um crime apresentada pela vítima, como 
uma decisão de não prosseguir ou encerrar 
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uma investigação ou de não deduzir 
acusação ou uma sentença final proferida 
num julgamento, incluindo qualquer 
condenação;

uma investigação ou de não deduzir 
acusação ou uma sentença final proferida 
num julgamento ou a decisão de um júri 
nos casos em que não sejam apresentados 
motivos com base no direito nacional, 
incluindo qualquer condenação;

Or. en

Alteração 275
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivar o processo 
penal instaurado na sequência da 
denúncia de um crime apresentada pela 
vítima, como uma decisão de não 
prosseguir ou encerrar uma investigação ou 
de não deduzir acusação ou uma sentença 
final proferida num julgamento, incluindo 
qualquer condenação;

a) Qualquer decisão, incluindo os 
respetivos motivos, de arquivar o processo 
penal, como uma decisão de não prosseguir 
ou encerrar uma investigação ou de não 
deduzir acusação ou uma sentença final 
proferida num julgamento, incluindo 
qualquer condenação;

Or. en

Alteração 276
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações que permitem à vítima 
tomar conhecimento do andamento do 
processo penal instaurado na sequência 
da denúncia de um crime apresentada 
pela vítima, salvo se, em casos 
excecionais, tal for suscetível de afetar 
adversamente o bom desenrolar do 

b) Informações que permitem à vítima 
tomar conhecimento do andamento do 
processo penal, salvo se, em casos 
excecionais, tal for suscetível de afetar 
adversamente o bom desenrolar do 
processo;
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processo;

Or. en

Alteração 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Informações sobre a existência de 
serviços de saúde, de apoio psicológico, 
sociais e outros, bem como sobre a forma 
de ter acesso a esses serviços antes, 
durante ou depois de o julgamento se ter 
realizado, ter sido adiado ou ter sido 
anulado, a aconselhamento ou 
representação jurídica ou outra, a uma 
indemnização e a apoio financeiro
urgente, se for caso disso.

Or. en

Alteração 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Informações sobre os procedimentos 
aplicáveis aos processos judiciais de 
direito penal de adultos e jovens, 
incluindo o papel das vítimas infantis, a 
importância, o calendário e as 
modalidades depoimento, bem como as 
modalidades de condução das audições 
durante o inquérito e o julgamento.

Or. en
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Alteração 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Informações sobre os mecanismos 
existentes de apoio à vítima para a 
apresentação de denúncias e a 
participação no inquérito e no processo 
judicial.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas, sem atrasos desnecessários,
do momento em que a pessoa detida, em 
prisão preventiva, acusada ou condenada 
por crimes que lhes digam respeito é 
libertada ou escapa à detenção. As vítimas 
devem ser igualmente informadas de 
eventuais medidas tomadas para a sua 
proteção, como ordens de afastamento ou 
a proibição de contacto. Os 
Estados-Membros devem velar pela 
prestação de um apoio e de uma 
assistência eficazes às vítimas quando 
estas recebem tal informação.

Or. en
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Alteração 281
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas, sem atrasos desnecessários,
do momento em que a pessoa detida, em 
prisão preventiva, acusada ou condenada 
por crimes que lhes digam respeito é 
libertada ou escapa à prisão, incluindo a 
prisão preventiva. As vítimas devem ser 
igualmente informadas, sem atrasos 
desnecessários, de eventuais ordens de 
afastamento emitidas pelas autoridades 
judiciais para a proteção das vítimas, 
como a proibição de contacto. Os 
Estados-Membros devem velar pela 
prestação de um apoio e de uma 
assistência eficazes às vítimas quando 
estas recebem tal informação. As vítimas 
devem receber esta informação, exceto 
quando as autoridades competentes 
consideram que a notificação da 
libertação poderá causar danos ao autor 
do crime.

Or. en

Alteração 282
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada, a menos que 



PE483.693v02-00 118/136 AM\894864PT.doc

PT

devem receber esta informação sempre 
que o desejarem.

tenham expressamente manifestado a 
vontade de não receberem essa 
informação.

Or. en

Alteração 283
Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade a todas as vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada de qualquer 
forma de detenção. Todas as vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

Or. en

Alteração 284
Licia Ronzulli

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem e a sua decisão pode ser 
alterada em qualquer momento.

Or. it
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Alteração 285
Sonia Alfano

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre 
que o desejarem.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas, sem atrasos desnecessários,
do momento em que a pessoa detida, em 
prisão preventiva, acusada ou condenada 
por crimes que lhes digam respeito é 
libertada ou escapa à detenção. Os 
Estados-Membros devem velar pela 
prestação de um apoio e de uma 
assistência eficazes às vítimas quando 
estas recebem tal informação.

Or. it

Alteração 286
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas do momento em que a pessoa 
acusada ou condenada por crimes que lhes 
digam respeito é libertada. As vítimas 
devem receber esta informação sempre que 
o desejarem.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
oportunidade às vítimas de serem 
informadas, sem atrasos desnecessários,
do momento em que a pessoa detida, em 
prisão preventiva, acusada ou condenada 
por crimes que lhes digam respeito é 
libertada ou escapa à detenção. Os 
Estados-Membros devem velar pela 
prestação de um apoio e de uma 
assistência eficazes às vítimas quando 
estas recebem tal informação, incluindo o 
direito de recurso, se possível. As vítimas 
devem receber esta informação, exceto 
quando as autoridades competentes 
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consideram que a notificação da 
libertação poderá causar danos ao autor 
do crime.

Or. en

Alteração 287
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que declararam não pretender
receber as informações a que se referem os 
n.ºs 1 e 2 não as recebem.

3. Os Estados-Membros asseguram o 
direito de as vítimas modificarem em 
qualquer momento a decisão relativa à 
sua vontade de receber ou não receber as 
informações a que se referem os n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 288
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades competentes, desde o primeiro 
contacto com as mesmas e durante e após 
a conclusão do processo penal ou de 
outros processos relacionados com o 
crime, as vítimas e os seus familiares são 
perfeitamente compreendidos e 
compreendem perfeitamente o que lhes é 
comunicado, nomeadamente quando essa 
informação é fornecida pelas referidas 
autoridades.

Or. es
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Alteração 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades. Para 
o efeito, é necessário ter particularmente 
em conta as dificuldades de compreensão 
ou de comunicação que possam dever-se a 
uma deficiência e dar, por isso, prioridade 
a suportes e formatos acessíveis.

Or. es

Alteração 290
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades competentes durante o 
processo penal, as vítimas são 
compreendidas e compreendem o que lhes 
é comunicado, nomeadamente quando essa 
informação é fornecida pelas referidas 
autoridades.

Or. en
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Alteração 291
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, todas as vítimas são compreendidas 
e compreendem o que lhes é comunicado,
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Or. en

Alteração 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, as vítimas são compreendidas e
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
garantir que, aquando dos contactos com as 
autoridades públicas durante o processo 
penal, todas as vítimas, tendo em conta as 
suas necessidades individuais e 
específicas, são compreendidas e 
compreendem o que lhes é comunicado, 
nomeadamente quando essa informação é 
fornecida pelas referidas autoridades.

Or. en

Alteração 293
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, é 
concedida uma atenção particular quando 
a vítima é uma criança.

Or. fr

Alteração 294
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que não compreendem nem falam a 
língua do processo penal beneficiam, se 
assim o desejarem, de interpretação 
gratuita durante o processo penal e 
aquando das entrevistas ou interrogatórios 
realizados pelas autoridades de 
investigação e autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, bem como de interpretação 
durante todas as audiências no tribunal e 
eventuais audiências intercalares 
necessárias.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que não compreendem nem falam a 
língua do processo penal beneficiam de 
interpretação gratuita durante o processo 
penal e aquando das entrevistas ou 
interrogatórios realizados pelas autoridades 
de investigação e autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, bem como de interpretação 
durante todas as audiências no tribunal e 
eventuais audiências intercalares 
necessárias e durante as comunicações 
com o advogado.

Or. en

Alteração 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que não compreendem nem falam a 
língua do processo penal beneficiam, se 

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que não compreendem nem falam a 
língua do processo penal beneficiam, se 
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assim o desejarem, de interpretação 
gratuita durante o processo penal e 
aquando das entrevistas ou interrogatórios 
realizados pelas autoridades de 
investigação e autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, bem como de interpretação 
durante todas as audiências no tribunal e 
eventuais audiências intercalares 
necessárias.

assim o desejarem, de interpretação 
gratuita durante o processo penal e 
aquando das entrevistas ou interrogatórios 
realizados pelas autoridades de 
investigação e autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, bem como de interpretação 
durante todas as audiências no tribunal e 
eventuais audiências intercalares 
necessárias. Esta interpretação deve ter 
em conta as necessidades específicas da 
vítima e a medida em que esta possa 
necessitar de apoio adicional para 
compreender na íntegra o significado e as 
implicações de qualquer debate oral. 
Devem ser tomadas medidas para 
assegurar que a explicação seja efetuada 
de forma correta e acessível, tendo em 
conta a idade da vítima e o seu grau de 
maturidade.

Or. en

Alteração 296
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas que não compreendem nem falam a 
língua do processo penal beneficiam, se 
assim o desejarem, de interpretação 
gratuita durante o processo penal e 
aquando das entrevistas ou interrogatórios 
realizados pelas autoridades de 
investigação e autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, bem como de interpretação 
durante todas as audiências no tribunal e 
eventuais audiências intercalares 
necessárias.

1. Os Estados-Membros podem assegurar 
que as vítimas que não compreendem nem 
falam a língua do processo penal 
beneficiem, se assim o desejarem, de 
interpretação durante o processo penal e 
aquando das entrevistas ou interrogatórios 
realizados pelas autoridades de 
investigação e autoridades judiciais, 
nomeadamente durante os interrogatórios 
policiais, bem como de interpretação 
durante todas as audiências no tribunal e 
eventuais audiências intercalares 
necessárias.

Or. nl
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Alteração 297
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros velam por que 
as vítimas que querem denunciar um 
crime e que não compreendem nem falam 
a língua da autoridade competente 
tenham a possibilidade de efetuar essa 
denúncia. Para o efeito, os Estados-
Membros asseguram, pelo menos, que as 
vítimas recebam ajuda para denunciar o 
crime numa língua que compreendam.

Or. en

Alteração 298
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros velam por que 
as vítimas que querem denunciar um 
crime e que não compreendem nem falam 
a língua da autoridade competente 
tenham a possibilidade de efetuar essa 
denúncia. Os Estados-Membros 
asseguram, pelo menos, que as vítimas 
recebam ajuda para denunciar o crime 
numa língua que compreendam. Os 
Estados-Membros velam por que as 
vítimas sejam informadas, de forma 
simples e acessível e numa língua que 
compreendam, do seu direito a receber 
ajuda.

Or. en
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Alteração 299
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros velam por que 
uma vítima que denuncie um crime seja 
informada, numa linguagem clara e 
acessível, sobre o seu direito de receber 
informações relativas aos seus direitos de 
participação ativa nos processos penais.

Or. en

Alteração 300
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros velam por que 
uma vítima que denuncie um crime seja 
informada, de forma clara e acessível e 
numa língua que compreenda, sobre o seu 
direito de receber informações relativas 
aos seus direitos de participação ativa nos 
processos penais.

Or. en

Alteração 301
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A fim de garantir que as vítimas possam 
exercer os seus direitos em processo penal, 
os Estados-Membros asseguram que, nos 
demais casos e a pedido da vítima, é 
disponibilizada interpretação gratuita, de 
acordo com as necessidades das vítimas e o 
seu papel no processo.

2. A fim de garantir que as vítimas possam 
efetivamente exercer os seus direitos em 
processo penal, os Estados-Membros 
asseguram que, nos demais casos e a
pedido da vítima, é disponibilizada 
interpretação gratuita, de acordo com as 
necessidades das vítimas e o seu papel no 
processo. Os Estados-Membros velam por 
que as vítimas sejam informadas, de 
forma simples e acessível e numa língua 
que compreendam, do seu direito a dispor 
de interpretação.

Or. en

Alteração 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de garantir que as vítimas possam 
exercer os seus direitos em processo penal, 
os Estados-Membros asseguram que, nos 
demais casos e a pedido da vítima, é 
disponibilizada interpretação gratuita, de 
acordo com as necessidades das vítimas e o 
seu papel no processo.

2. A fim de garantir que as vítimas possam 
exercer os seus direitos em processo penal, 
os Estados-Membros asseguram que, nos 
demais casos e a pedido da vítima, é 
disponibilizada interpretação gratuita, de 
acordo com as necessidades individuais e 
específicas das vítimas e o seu papel no 
processo, a fim de assegurar que estas 
compreendam na íntegra todas as 
informações transmitidas.

Or. en

Alteração 303
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A fim de garantir que as vítimas possam 
exercer os seus direitos em processo penal, 
os Estados-Membros asseguram que, nos 
demais casos e a pedido da vítima, é
disponibilizada interpretação gratuita, de 
acordo com as necessidades das vítimas e o 
seu papel no processo.

2. A fim de garantir que as vítimas possam 
exercer os seus direitos em processo penal, 
os Estados-Membros podem assegurar
que, nos demais casos e a pedido da vítima, 
seja disponibilizada interpretação, de 
acordo com as necessidades das vítimas e o 
seu papel no processo.

Or. nl

Alteração 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pode recorrer-se a técnicas de 
comunicação à distância, como a 
videoconferência, o telefone ou a Internet, 
se for adequado, a menos que a presença 
física do intérprete seja necessária para que 
a vítima exerça corretamente os seus 
direitos ou compreenda o processo.

3. Pode recorrer-se a técnicas de 
comunicação à distância, como a 
videoconferência, o telefone ou a Internet, 
se for adequado, a menos que a presença 
física do intérprete seja necessária para que 
a vítima exerça corretamente os seus 
direitos ou compreenda o processo. 
Sempre que a vítima for uma criança, é 
necessário garantir que qualquer sala ou 
local de espera colocado à disposição da 
vítima para a realização de 
videoconferências, entrevistas ou 
interrogatórios seja adaptada a crianças e 
não tenha um aspeto ameaçador.

Or. en

Alteração 305
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
uma vítima que não compreende nem fala a 
língua do processo penal em causa recebe 
gratuitamente, se assim o desejar, uma 
tradução das informações seguintes, na 
medida em que estas lhe sejam fornecidas:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 306
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
uma vítima que não compreende nem fala a 
língua do processo penal em causa recebe 
gratuitamente, se assim o desejar, uma 
tradução das informações seguintes, na 
medida em que estas lhe sejam fornecidas:

4. Os Estados-Membros asseguram que 
uma vítima que não compreende nem fala a 
língua do processo penal em causa recebe 
gratuitamente, se assim o desejar, uma 
tradução, numa língua que a vítima 
compreenda, das informações seguintes, 
na medida em que estas lhe sejam 
fornecidas:

Or. en

Alteração 307
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
uma vítima que não compreende nem fala a 
língua do processo penal em causa recebe 
gratuitamente, se assim o desejar, uma 
tradução das informações seguintes, na 

4. Os Estados-Membros podem assegurar
que uma vítima que não compreende nem 
fala a língua do processo penal em causa
receba, se assim o desejar, uma tradução 
das informações seguintes, na medida em 
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medida em que estas lhe sejam fornecidas: que estas lhe sejam fornecidas:

Or. nl

Alteração 308
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A denúncia do crime apresentada à 
autoridade competente;

a) As partes essenciais da denúncia do 
crime apresentada à autoridade 
competente;

Or. en

Alteração 309
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Qualquer informação indispensável ao 
exercício dos direitos da vítima durante o 
processo penal, de acordo com as suas 
necessidades e o seu papel no processo;

c) Qualquer informação indispensável ao 
exercício dos direitos da vítima durante o 
processo penal. As vítimas ou os seus 
advogados podem apresentar um pedido 
fundamentado de qualquer outra 
informação considerada essencial.

Or. en

Alteração 310
Judith Sargentini

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Qualquer informação indispensável ao 
exercício dos direitos da vítima durante o 
processo penal, de acordo com as suas 
necessidades e o seu papel no processo;

c) Qualquer informação indispensável ao 
exercício efetivo dos direitos da vítima 
durante o processo penal, de acordo com as 
suas necessidades e o seu papel no 
processo;

Or. en

Alteração 311
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A interpretação e a tradução não 
devem prolongar injustificadamente o 
processo penal.

Or. de

Justificação

Os processos penais centram-se no arguido, cuja culpa ainda tem de ser provada e que 
beneficia da presunção da inocência até esse momento. O trabalho de tradução pode 
prolongar excessivamente o processo, especialmente quando o alegado autor do crime se 
encontra em prisão preventiva, pelo que se deve limitar a casos importantes e necessários.

Alteração 312
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de um procedimento ou 
mecanismo para comprovar se a vítima 
compreende e fala a língua do processo 

5. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de um procedimento ou 
mecanismo para comprovar se a vítima 
compreende e fala a língua do processo 
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penal e se necessita de tradução e da 
assistência de um intérprete.

penal e se necessita de tradução e da 
assistência de um intérprete. Nos Estados-
Membros em que exista mais do que uma 
língua oficial, este direito aplica-se à 
língua oficial escolhida pela vítima, 
mesmo que esta não seja a língua comum 
do Estado-Membro em questão.

Or. es

Alteração 313
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de um procedimento ou 
mecanismo para comprovar se a vítima 
compreende e fala a língua do processo 
penal e se necessita de tradução e da 
assistência de um intérprete.

5. Os Estados-Membros podem assegurar
a existência de um procedimento ou 
mecanismo para comprovar se a vítima 
compreende e fala a língua do processo 
penal e se necessita de tradução e da 
assistência de um intérprete.

Or. nl

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

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, que 
funcionam de forma independente e no 
interesse das vítimas, a partir do momento 
em que as vítimas sofrem um dano, 
durante o processo penal e após a 
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conclusão do mesmo, independentemente 
do local onde o crime foi cometido.

Or. en

Alteração 315
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais e apropriados de apoio às 
vítimas, que funcionam de forma 
independente e no interesse das vítimas, a 
partir do momento em que as vítimas 
sofrem um dano, durante o processo 
penal e após a conclusão do mesmo, 
independentemente do local onde o crime 
foi cometido. As vítimas com necessidades 
específicas devem ter acesso a serviços de 
apoio às vítimas especializados no tipo de 
crime de que foram alvo, a fim de obterem 
um apoio da melhor qualidade.

Or. en

Justificação

É necessário aplicar o critério de independência, independentemente na natureza pública ou 
privada dos serviços de ajuda e de apoio.

Alteração 316
Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades, antes, 
durante e por um período adequado após 
o processo penal.

Or. en

Alteração 317
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
qualquer que seja o seu estatuto jurídico,
as vítimas e os seus familiares têm 
gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais e facilmente acessíveis de 
apoio às vítimas, a partir do momento em 
que sofrem um dano, durante o processo 
penal e após a conclusão do mesmo, 
independentemente do local onde o crime 
foi cometido.

Or. en

Alteração 318
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm 



AM\894864PT.doc 135/136 PE483.693v02-00

PT

gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

gratuitamente acesso aos serviços 
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades, tanto no seu 
próprio Estado-Membro como noutros 
Estados-Membros, caso seja necessário.

Or. en

Justificação

Esta disposição permitirá que as vítimas e os seus familiares tenham acesso a serviços de 
apoio às vítimas em situações transfronteiras, ou seja, quando um crime é cometido num 
Estado-Membro diferente daquele em que residem.

Alteração 319
Auke Zijlstra

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que as 
vítimas e os seus familiares têm
gratuitamente acesso aos serviços
confidenciais de apoio às vítimas, em 
função das suas necessidades.

1. Os Estados-Membros podem assegurar
que as vítimas e os seus familiares tenham
acesso aos serviços confidenciais de apoio 
às vítimas, em função das suas 
necessidades.

Or. nl

Alteração 320
Iratxe García Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As vítimas de determinados tipos 
específicos de crimes, como a violência 
baseada no género e o abuso de menores, 
têm acesso a serviços de apoio 
especializados para que recebam o melhor 
apoio possível.
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Or. es

Alteração 321
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que 
as vítimas recebam assistência e apoio 
logo que as autoridades competentes 
tenham razões suficientes para acreditar 
que possam ter sido vítimas de um dos 
crimes a que a presente diretiva se aplica.

Or. it


