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Amendamentul 103
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a menține și de a dezvolta un 
spațiu de libertate, securitate și justiție, 
având drept fundament principiul 
recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești în materie civilă și penală.

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a menține și de a dezvolta un 
spațiu de libertate, securitate și justiție, 
bazat pe respectarea drepturilor omului, a 
instituțiilor democratice și a statului de 
drept, având drept fundament principiul 
recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești în materie civilă și penală.

Or. en

Amendamentul 104
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea s-a angajat să protejeze 
victimele criminalității și să stabilească 
standarde minime și a adoptat Decizia-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 
martie 2001 privind statutul victimelor în 
cadrul procedurilor penale. În temeiul 
Programului de la Stockholm, adoptat de 
către Consiliul European cu ocazia 
reuniunii din 10 și 11 decembrie 2009, 
Comisia și statele membre au fost invitate 
să examineze modalitățile de îmbunătățire 
a legislației și a măsurilor practice de 
sprijin pentru protecția victimelor.

(2) Uniunea s-a angajat să protejeze 
victimele criminalității și să stabilească 
standarde minime și a adoptat Decizia-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 
martie 2001 privind statutul victimelor în 
cadrul procedurilor penale. În temeiul 
Programului de la Stockholm, adoptat de 
către Consiliul European cu ocazia 
reuniunii din 10 și 11 decembrie 2009, 
Comisia și statele membre au fost invitate 
să examineze modalitățile de îmbunătățire 
a legislației și a măsurilor practice de 
sprijin pentru protecția victimelor, 
incluzând ca prioritate europeană atenția, 
sprijinul și recunoașterea acordate 
tuturor victimelor, în special victimelor 
terorismului.
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Or. es

Amendamentul 105
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea s-a angajat să protejeze 
victimele criminalității și să stabilească 
standarde minime și a adoptat Decizia-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 
martie 2001 privind statutul victimelor în 
cadrul procedurilor penale. În temeiul 
Programului de la Stockholm, adoptat de 
către Consiliul European cu ocazia 
reuniunii din 10 și 11 decembrie 2009, 
Comisia și statele membre au fost invitate 
să examineze modalitățile de îmbunătățire 
a legislației și a măsurilor practice de 
sprijin pentru protecția victimelor.

(2) Uniunea s-a angajat să protejeze 
victimele criminalității și să stabilească 
standarde minime și a adoptat Decizia-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 
martie 2001 privind statutul victimelor în 
cadrul procedurilor penale. În temeiul 
Programului de la Stockholm, adoptat de 
către Consiliul European cu ocazia 
reuniunii din 10 și 11 decembrie 2009, 
Comisia și statele membre au fost invitate 
să examineze modalitățile de îmbunătățire 
a legislației și a măsurilor practice de 
sprijin pentru protecția victimelor, precum 
și pe acelea de consolidare a spațiului de 
libertate, securitate și justiție cu acțiuni 
axate pe interesele și necesitățile 
cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 106
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă face parte dintr-un 
pachet legislativ care urmărește 
consolidarea drepturilor victimelor în 
Uniune. La punerea ei în aplicare, statele 
membre ar trebui să țină seama de 
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile1.  
______________
1JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

Or. it

Amendamentul 107
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În concluziile Consiliului privind 
eradicarea violenței împotriva femeilor în 
Uniunea Europeană din 8 martie 2010 a 
fost lansat un apel adresat statelor 
membre de a aloca resurse adecvate 
pentru prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și pentru a oferi 
victimelor o asistență și o protecție 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 108
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rezoluția Parlamentului European 
din 5 aprilie 2011 referitoare la 
prioritățile și structura unui nou cadru al 
politicii UE de combatere a violenței 
împotriva femeilor1 propune o strategie de 
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combatere a violenței împotriva femeilor, 
a violenței domestice și a mutilării 
genitale a femeilor ca bază pentru 
viitoarele instrumente legislative în 
materie de drept penal îndreptate 
împotriva violenței pe bază de gen, 
inclusiv un cadru de combatere a violenței 
împotriva femeilor (politică, prevenire, 
protecție, urmărire în justiție, măsuri 
concrete și parteneriat), urmată de un 
plan de acțiune al UE.
_____________
1Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0127. 

Or. en

Amendamentul 109
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate publică, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate competentă, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor, de 
justiție reparatorie sau al oricărei 
organizații pertinente care s-ar putea afla 
în contact cu acestea, luându-se în 
considerare situația lor personală, 
drepturile și nevoile lor imediate, vârsta, 
sexul, handicapul și nivelul de maturitate și 
respectându-se pe deplin integritatea lor 
fizică, mentală și morală Victimele ar 
trebui să fie protejate împotriva victimizării 
și intimidării secundare și repetate, să 
primească sprijin adecvat pentru a se 
facilita recuperarea lor și să beneficieze de 
un acces efectiv la justiție.
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Amendamentul 110
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o 
violare a drepturilor individuale ale 
victimelor. Ca atare, victimele ar trebui să 
fie recunoscute și tratate în mod 
respectuos, atent și profesional în toate 
contactele cu orice autoritate publică, în 
cadrul oricărui serviciu de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie, 
luându-se în considerare situația lor 
personală și nevoile lor imediate, vârsta, 
sexul, handicapul și nivelul de maturitate și 
respectându-se pe deplin integritatea lor 
fizică, mentală și morală. Victimele ar 
trebui să fie protejate împotriva victimizării 
și intimidării secundare și repetate, să 
primească sprijin adecvat pentru a se 
facilita recuperarea lor și să beneficieze de 
un acces suficient la justiție.

(5) Criminalitatea este o violare a 
drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod personalizat, respectuos, 
atent și profesional în toate contactele cu 
orice autoritate publică, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

Or. es

Amendamentul 111
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
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atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate publică, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

atare, victimele ar trebui să fie tratate cu 
respectarea cuvenită și deplină a 
drepturilor omului, recunoscute și tratate 
în mod respectuos, atent și profesional în 
toate contactele cu orice autoritate publică, 
în cadrul oricărui serviciu de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie, 
luându-se în considerare situația lor 
personală și nevoile lor imediate, fără 
niciun fel de discriminare motivată pe 
criterii cum ar fi sexul, rasa, culoarea, 
originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau 
credința, opiniile politice sau de altă 
natură, naționalitatea, apartenența la o 
minoritate națională, proprietatea, 
nașterea, dizabilitățile, vârsta, genul, 
identitatea și expresia de gen, orientarea 
sexuală, statutul în ceea ce privește 
imigrarea și rezidența, starea de sănătate 
(inclusiv HIV și SIDA) și respectându-se 
pe deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

Or. en

Amendamentul 112
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate publică, în cadrul oricărui 

(5) Criminalitatea este o violare a 
drepturilor individuale ale victimelor 
precum și un delict împotriva societății în 
ansamblu.  Ca atare, victimele ar trebui să 
fie recunoscute și tratate în mod,
respectuos, atent și profesional în toate 
contactele cu orice autoritate competentă, 
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serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

în cadrul oricărui serviciu de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie, 
luându-se în considerare situația lor 
personală și nevoile lor imediate, vârsta, 
sexul, handicapul și nivelul de maturitate și 
respectându-se pe deplin integritatea lor 
fizică, mentală și morală Victimele ar 
trebui să fie protejate împotriva victimizării 
și intimidării secundare și repetate, să 
primească sprijin adecvat pentru a se 
facilita recuperarea lor și să beneficieze de 
un acces efectiv și în timp util la justiție.

Or. it

Amendamentul 113
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o 
violare a drepturilor individuale ale 
victimelor. Ca atare, victimele ar trebui să 
fie recunoscute și tratate în mod 
respectuos, atent și profesional în toate 
contactele cu orice autoritate publică, în 
cadrul oricărui serviciu de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie, 
luându-se în considerare situația lor 
personală și nevoile lor imediate, vârsta, 
sexul, handicapul și nivelul de maturitate și 
respectându-se pe deplin integritatea lor 
fizică, mentală și morală. Victimele ar 
trebui să fie protejate împotriva victimizării 
și intimidării secundare și repetate, să 
primească sprijin adecvat pentru a se 
facilita recuperarea lor și să beneficieze de 
un acces suficient la justiție.

(5) Criminalitatea este o violare a 
drepturilor individuale ale victimelor 
precum și un delict împotriva societății.
Ca atare, victimele ar trebui să fie 
recunoscute și tratate în mod respectuos, 
atent și profesional în toate contactele cu 
orice autoritate publică, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

Or. nl
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Amendamentul 114
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate publică, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție.

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie tratate cu 
respectarea cuvenită și deplină a 
drepturilor omului, recunoscute și tratate 
în mod respectuos, atent și profesional în 
toate contactele cu orice autoritate publică, 
în cadrul oricărui serviciu de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie, 
luându-se în considerare situația lor 
personală și nevoile lor imediate, fără 
niciun fel de discriminare bazată pe 
criterii cum ar fi vârsta, genul, sexul, 
culoarea, originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau 
credința, opiniile politice sau de altă 
natură, statutul legal, naționalitatea, 
apartenența la o minoritate națională, 
proprietatea, nașterea, identitatea și 
expresia de gen, orientarea sexuală, 
statutul în ceea ce privește imigrarea și 
rezidența, starea de sănătate (inclusiv 
HIV și SIDA) și nivelul de maturitate și 
respectându-se pe deplin integritatea lor 
fizică, mentală și morală Victimele ar 
trebui să fie protejate împotriva victimizării 
și intimidării secundare și repetate, să 
primească sprijin adecvat pentru a se 
facilita recuperarea lor și să beneficieze de 
un acces suficient la justiție.

Or. en

Amendamentul 115
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Criminalitatea este un delict 
împotriva societății în ansamblu și a 
valorilor de coexistență pe care se bazează 
aceasta din urmă. Acest principiu este 
deosebit de clar atunci când unele 
organizații încearcă să altereze normele 
de bază ale coexistenței prin mijloace 
nedemocratice sau recurgând la violență 
pentru a institui sisteme de autoritate 
neoficiale în paralel cu cele instituite în
mod legitim. Acesta este cazul 
organizațiilor teroriste și mafiote. În astfel 
de situații apar probleme specifice, cum 
sunt intimidarea organizată, care creează 
cerințe speciale în termeni de protecție, 
sprijin și recunoaștere acordate 
persoanelor afectate.

Or. es

Amendamentul 116
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La 25 octombrie 2011, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție referitoare 
la mobilitatea și integrarea persoanelor cu 
dizabilități și Strategia europeană 2010-
2020 pentru persoanele cu handicap, în 
care se afirmă că numeroase persoane cu 
dizabilități continuă să fie discriminate 
prin faptul că nu beneficiază de aceeași 
recunoaștere în fața legii și solicită 
statelor membre să elimine aceste 
neajunsuri, inclusiv prin asigurarea unui 
acces real la justiție pentru persoanele cu 
dizabilități, în special în legătură cu 
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libertatea și accesul la comunicare 
(inclusiv limbajul Braille și limbajul 
semnelor, precum și alte forme de 
comunicare).

Or. hu

Justificare

Clarificare destinată să salvgardeze și să asigure drepturile victimelor; Parlamentul 
European a adoptat deja o poziție privind garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 
în ceea ce privește accesul la justiție.

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

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, viață privată și 
familială, dreptul la proprietate, drepturile 
minorilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, precum și dreptul 
la un proces echitabil.

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, dreptul la 
nediscriminare, dreptul la respectarea 
vieții private și de familie, principiul 
egalității de gen, dreptul la proprietate, 
drepturile minorilor, persoanelor în vârstă 
și persoanelor cu handicap, precum și 
dreptul la un proces echitabil

Or. en

Amendamentul 118
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, viață privată și 
familială, dreptul la proprietate, drepturile 
minorilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, precum și dreptul 
la un proces echitabil.

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, viață privată și 
familială, dreptul la proprietate, drepturile 
minorilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, precum și dreptul 
la un proces echitabil. Directiva nu aduce 
atingere Convenției ONU privind statutul 
refugiaților din 1951 în ceea ce privește 
principiul nereturnării și dreptul 
fundamental al victimelor de a solicita și 
beneficia de azil în cazurile pertinente. 

Or. en

Amendamentul 119
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, viață privată și 
familială, dreptul la proprietate, drepturile 
minorilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, precum și dreptul 
la un proces echitabil.

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, libertatea și 
securitatea, dreptul la respectarea vieții 
private și de familie, dreptul la 
nediscriminare și dreptul la proprietate, 
drepturile minorilor, persoanelor în vârstă 
și persoanelor cu dizabilități, precum și 
dreptul la un proces echitabil.

Or. it
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Amendamentul 120
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă stabilește norme 
minime. Statele membre pot extinde 
drepturile stabilite prin prezenta directivă 
pentru a oferi un nivel mai ridicat de 
protecție.

(8) Prezenta directivă stabilește norme 
minime. Statele membre pot extinde 
drepturile stabilite prin prezenta directivă 
pentru a oferi un nivel mai ridicat de 
protecție. Drepturile victimelor prevăzute 
în prezenta directivă nu aduc atingere 
drepturilor delincventului. Prezenta 
directivă ar trebui să acopere situația în 
care o persoană a fost condamnată pentru 
comiterea unei infracțiuni. Directiva ar 
trebui să se aplice infracțiunilor penale 
comise în Uniune și procedurilor penale 
desfășurate în aceasta.

Or. en

Amendamentul 121
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezenta directivă funcționează după 
principiul conform căruia, pentru ca 
victimele criminalității să beneficieze de 
atenția cuvenită, serviciile publice trebuie 
să fie implicate la toate nivelurile 
administrative – la nivelul Uniunii și la 
nivelurile național, regional și local. În 
consecință, ea pledează, pe baza 
experienței din trecut a serviciilor publice, 
pentru coordonare interinstituțională și 
pentru implicarea tuturor nivelurilor de 
guvernământ în conceperea și 
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implementarea programelor de sprijinire 
și în examinarea implicațiilor financiare. 
Aceste recomandări urmăresc atingerea 
unui număr de trei obiective: mărirea 
vizibilității acestor programe și facilitarea 
accesului publicului la ele, reducerea sau 
eliminarea birocrației cu care se 
confruntă victimele care doresc să aibă 
acces la programele oferite la mai multe 
niveluri și asigurarea posibilității de a 
menține asistența. Pentru realizarea 
acestor obiective, ar trebui îmbunătățit 
principiul punctului unic de acces sau al 
ghișeului unic și ar trebui luate măsuri în 
sensul unei identități corporative 
europene unice pentru identificarea unui 
serviciu de acest tip. Managementul 
acestor puncte de acces ar trebui stabilit 
la nivelurile administrative cel mai 
apropiate de publicul general sau la 
nivelul care concordă în cea mai mare 
măsură cu legislația națională din statul 
membru în cauză. Ar trebui, de asemenea, 
favorizată utilizarea intensivă a TIC, 
pentru a prioritiza integrarea acestor 
programe în sistemele de e-management.

Or. es

Amendamentul 122
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezenta directivă ar trebui 
interpretată și aplicată într-un mod care 
să fie compatibil cu drepturile altor 
persoane, inclusiv al celor suspectate sau 
învinuite de a fi comis o infracțiune. 
Nivelul ridicat de protejare a victimelor 
criminalității nu ar trebui să prejudicieze 
drepturile de apărare, consfințite la 
articolul 48 din Carta drepturilor 
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fundamentale a Uniunii Europene. 
Măsurile prevăzute în această directivă 
pentru protejarea victimelor ar trebui 
interpretate cu strictețe și în concordanță 
cu principiul dreptului la un proces 
echitabil, consfințit în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
interpretate de la caz la caz de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului.

Or. en

Amendamentul 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea. Măsurile privind acest sprijin 
și această asistență ar trebui, atunci când 
este cazul, să fie specifice pentru fiecare 
gen și accesibile victimelor cu dizabilități.

Or. en
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Amendamentul 124
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin este decisiv atât pentru recuperarea 
victimei, cât și pentru orice decizie de a 
raporta în cele din urmă infracțiunea. Toate 
măsurile privind un astfel de sprijin și o 
astfel de asistență ar trebui să fie specifice 
fiecărui gen și să ia în considerație vârsta 
victimei. 

Or. it

Amendamentul 125
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul sau un 
delincvent a fost identificat, arestat, 
urmărit în justiție sau condamnat și 
indiferent de relațiile familiale dintre autor 
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familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

sau delincvent și victimă Membrii familiei 
victimei suferă și ele de prejudicii în urma 
infracțiunii, în special dacă este vorba de 
membrii familiei unei victime decedate 
care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea. În cazul în care victima este 
minoră, titularul drepturilor părintești ar 
trebui să fie îndrituit să exercite drepturile 
prevăzute în prezenta directivă în contul 
minorului/minorei.

Or. en

Amendamentul 126
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
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recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea. Măsurile privind acest sprijin 
și această asistență ar trebui, atunci când 
este cazul, să fie specifice pentru fiecare 
gen și accesibile victimelor cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 127
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Minorii care au 
asistat la violențe domestice pot, de 
asemenea, prezenta reacții psihologice 
similare cu cele ale minorilor care au fost 
realmente abuzați. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, sprijin și de 
dreptul de a fi despăgubite în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

Or. en
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Amendamentul 128
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel 
de sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată, indiferent 
dacă raportează sau nu o infracțiune.  Un 
astfel de sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

Or. de

Justificare

Amendamentul are doar scopul de a aduce o clarificare și nu modifică semnificația 
propunerii Comisiei. El nu face altceva decât să stipuleze clar că victimele au nevoie de 
sprijin și asistență înainte de a raporta o infracțiune, dar că această nevoie de ajutor există 
chiar dacă se hotărăsc să nu o raporteze.

Amendamentul 129
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept (9) O persoană ar trebui considerată drept 
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victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale și în cel al tuturor 
măsurilor reparatorii și compensatorii 
pertinente. Aceste victime indirecte ar 
trebui prin urmare să beneficieze și ele de 
protecție, în temeiul prezentei directive. 
Victimele au nevoie de sprijin și asistență 
adecvată chiar și înainte de raportarea unei 
infracțiuni. Un astfel de sprijin poate fi 
decisiv atât pentru recuperarea victimei, cât 
și pentru orice decizie de a raporta în cele 
din urmă infracțiunea. Dacă este cazul, 
orice măsuri privind un astfel de sprijin și 
o astfel de asistență ar trebui să fie 
specifice fiecărui gen.

Or. it

Amendamentul 130
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale, cum sunt victimele 
supraviețuitoare care au suferit răni atât 
de grave, încât ar putea avea nevoie de un 
sprijin considerabil, membrii de familie 
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sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

sau alte persoane de sprijin.  Aceste 
victime indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 
sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea.

Or. lt

Amendamentul 131
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Victimizarea care nu survine ca 
rezultat direct al unui act criminal, ci din 
cauza răspunsului sau inerției instituțiilor 
și persoanelor în relația cu victima, 
cunoscută și sub denumirea de 
„victimizare secundară”, ar trebui evitată 
prin servicii acordate victimei care 
prezintă o abordare pertinentă în raport 
cu beneficiarii lor. Aceste servicii ar 
trebui să recunoască dinamica de gen, 
impactul și consecințele formelor 
specifice de violență, operând totodată în 
cadrul egalității de gen și al drepturilor 
omului.

Or. it

Amendamentul 132
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 9b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Noțiunea de „membri de familie” 
este definită de legislațiile naționale ale 
statelor membre și nu ar trebui 
reglementată prin prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 133
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Atunci când sunt furnizate informații, 
trebuie oferite suficiente detalii pentru a se 
garanta că victimele sunt tratate cu respect 
și pentru a le permite acestora să ia decizii 
în cunoștință de cauză cu privire la 
participarea lor la proceduri și la modul în 
care își pot exercita drepturile. În acest 
sens, informațiile care îi permit victimei să 
cunoască stadiul curent al oricăror 
proceduri și evoluția acestora sunt extrem 
de importante. Acest lucru este valabil și 
pentru informațiile care îi permit victimei 
să decidă dacă să conteste o decizie de a 
neîncepere a urmăririi penale.

(10) Atunci când sunt furnizate informații, 
trebuie oferite suficiente detalii pentru a se 
garanta că victimele sunt tratate cu respect 
și pentru a le permite acestora să ia decizii 
în cunoștință de cauză cu privire la 
participarea lor la proceduri și la modul în
care își pot exercita drepturile. În acest 
sens, informațiile furnizate în mod adecvat 
și inteligibil, care îi permit victimei să 
cunoască stadiul curent al oricăror 
proceduri și evoluția acestora sunt extrem 
de importante. Acest lucru este valabil și 
pentru informațiile care îi permit victimei 
să decidă dacă să conteste o decizie de a 
neîncepere a urmăririi penale.

Or. hu

Justificare

Clarificare în scopul salvgardării și garantării drepturilor victimelor.

Amendamentul 134
Angelika Werthmann
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire a 
victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-
media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. De asemenea, trebuie 
garantat faptul că victima poate fi înțeleasă 
în cursul procedurilor. În acest sens, 
cunoașterea de către victimă a limbii 
folosite pentru furnizarea informațiilor, 
vârsta, maturitatea, capacitățile intelectuale 
și emoționale, nivelurile de instruire și 
orice deficiență mentală sau fizică, cum ar 
fi cele legate de văz sau de auz, ar trebui să 
fie luate în considerare. De asemenea, 
limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar trebui luate în 
considerare în cursul procedurii penale.

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire a 
victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-
media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. Aceste informații și 
consilierea ar trebui oferite folosindu-se 
un limbaj simplu și accesibil. De 
asemenea, trebuie garantat faptul că 
victima poate fi înțeleasă în cursul 
procedurilor. În acest sens, cunoașterea de 
către victimă a limbii folosite pentru 
furnizarea informațiilor, vârsta, 
maturitatea, capacitățile intelectuale și 
emoționale, nivelurile de instruire și orice 
deficiență mentală sau fizică, cum ar fi cele 
legate de văz sau de auz, ar trebui să fie 
luate în considerare. De asemenea, 
limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar trebui luate în 
considerare în cursul procedurii penale.
Victimelor ar trebui să li se permită să 
raporteze infracțiunea într-o limbă pe 
care o înțeleg.

Or. en

Amendamentul 135
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire a 
victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire a 
victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-
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media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. De asemenea, trebuie 
garantat faptul că victima poate fi înțeleasă 
în cursul procedurilor. În acest sens, 
cunoașterea de către victimă a limbii 
folosite pentru furnizarea informațiilor, 
vârsta, maturitatea, capacitățile intelectuale 
și emoționale, nivelurile de instruire și 
orice deficiență mentală sau fizică, cum ar 
fi cele legate de văz sau de auz, ar trebui 
să fie luate în considerare. De asemenea, 
limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar trebui luate în 
considerare în cursul procedurii penale.

media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. De asemenea, trebuie 
garantat faptul că victima poate fi înțeleasă 
în cursul procedurilor. În acest context, ar 
trebui să fie luate în considerare:
cunoașterea de către victimă a limbii 
folosite pentru furnizarea informațiilor, 
vârsta, maturitatea, capacitățile intelectuale 
și emoționale, nivelurile de instruire și 
orice deficiențe mentale, fizice sau 
senzoriale, cum ar fi cele legate de văz sau 
de auz. De asemenea, limitările privind 
capacitatea unei victime de a comunica 
informații ar trebui luate în considerare în 
cursul procedurii penale.

Or. hu

Justificare

Categoriile trebuiau clarificate.

Amendamentul 136
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire a 
victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-
media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. De asemenea, trebuie 
garantat faptul că victima poate fi înțeleasă 
în cursul procedurilor. În acest sens, 
cunoașterea de către victimă a limbii 
folosite pentru furnizarea informațiilor, 
vârsta, maturitatea, capacitățile intelectuale 
și emoționale, nivelurile de instruire și 
orice deficiență mentală sau fizică, cum ar 
fi cele legate de văz sau de auz, ar trebui 
să fie luate în considerare. De asemenea, 

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire a 
victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-
media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. De asemenea, trebuie 
garantat faptul că victima poate fi înțeleasă 
în cursul procedurilor. În acest sens, ar 
putea fi luate în considerare: cunoașterea 
de către victimă a limbii folosite pentru 
furnizarea informațiilor, vârsta, 
maturitatea, capacitățile intelectuale și 
emoționale, nivelurile de instruire și orice 
deficiențe mentale sau fizice, cum ar fi cele 
legate de văz sau de auz. De asemenea, 
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limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar trebui luate în 
considerare în cursul procedurii penale.

limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar putea fi luate 
în considerare în cursul procedurii penale

Or. nl

Amendamentul 137
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat, înțelegând prin aceasta atât 
interpretarea din motive lingvistice, cât și 
interpretarea datorată dificultăților de 
comunicare generate de o eventuală 
dizabilitate de care suferă victima. Pentru 
alte aspecte ale procedurii penale, 
necesitatea interpretării și a traducerii poate 
varia în funcție de aspecte specifice, de 
statutul victimei și de implicarea acesteia 
în procedură, precum și de orice drepturi 
specifice de care ar putea beneficia. Ca 
atare, serviciile de interpretariat și 
traducere în aceste cazuri trebuie să fie 
disponibile doar în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru ca victima să își 
poată exercita drepturile.

Or. es



AM\894864RO.doc 27/136 PE483.693v02-00

RO

Amendamentul 138
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat în limba aleasă de victimă.
Pentru alte aspecte ale procedurii penale, 
necesitatea interpretării și a traducerii poate 
varia în funcție de aspecte specifice, de 
statutul victimei și de implicarea acesteia 
în procedură, precum și de orice drepturi 
specifice de care ar putea beneficia. Ca 
atare, serviciile de interpretariat și 
traducere în aceste cazuri trebuie să fie 
disponibile doar în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru ca victima să își 
poată exercita drepturile.

Or. es

Amendamentul 139
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
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victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat, inclusiv interpretariat în 
limbajul semnelor. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

Or. en

Amendamentul 140
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
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și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
ar trebui să fie disponibile doar în măsura 
în care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile
Interpretarea – inclusiv interpretarea în 
limbajul semnelor – și traducerea în 
conformitate cu directiva trebuie oferite 
într-una dintre limbile vorbite și înțelese 
de victime (și în orice formă aleasă de 
acestea), astfel încât ele să-și poată 
exercita pe deplin drepturile.

Or. hu

Justificare

Persoanele cu dificultăți de auz sunt deosebit de vulnerabile în sfera comunicării. Există 
soluții – din ce în ce mai la îndemână și mai eficace – care fac posibil accesul la  
comunicarea informațiilor pentru persoanele cu dificultăți de auz, asigurând accesul lipsit de 
piedici la justiție, care continuă să fie limitat.

Amendamentul 141
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 

(12) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

Or. nl

Justificare

Acest amendament ar trebui aplicat în tot cuprinsul textului în versiune olandeză. Este vorba 
despre o corectură lingvistică: substantivul „ slachtoffer” (victimă) este neutru. În 
consecință, referirea la acesta ar trebui făcută, în întregul text, utilizându-se un pronume 
neutru. Aceasta nu afectează, desigur, faptul că victimele pot fi bărbați sau femei.

Amendamentul 142
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile 
indiferent de naționalitatea sa. De 
asemenea, ar trebui ca în timpul audierii 
victimei și pe durata participărilor acesteia 
la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
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de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

Or. en

Amendamentul 143
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, 
violență de gen, ale xenofobiei sau ale altor 
infracțiuni generate de prejudecăți, sau 
victimele terorismului și ale crimei 
organizate au nevoie de servicii de 
asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

Or. es
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Amendamentul 144
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Minorii și anumite categorii de victime, 
printre care victimele actelor de violență 
sexuală, de violență de gen, xenofobiei sau 
ale altor infracțiuni generate de prejudecăți 
sau victimele actelor care generează 
victimizare în masă pot avea nevoie de 
servicii de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

Or. en

Amendamentul 145
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
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infracțiunii, precum și în cursul
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Minorii și anumite categorii de victime, 
printre care victimele actelor de violență 
sexuală, de violență de gen, ale xenofobiei, 
torturii, cruzimii, tratamentelor inumane 
sau degradante, încălcării grave ale 
drepturilor omului de către agenții 
statului sau ale altor infracțiuni generate 
de prejudecăți sau victimele actelor care 
generează victimizare în masă pot avea 
nevoie de servicii de asistență specializată, 
date fiind circumstanțele specifice ale 
infracțiunii ale cărei victime au fost.
Statele membre ar trebui să pună la 
dispoziție resursele necesare pentru 
sprijinirea, asistarea și protejarea 
victimelor.

Or. en

Amendamentul 146
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
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posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, 
violență de gen, ale xenofobiei sau ale 
altor infracțiuni generate de prejudecăți
sau de discriminare sau victimele 
terorismului sau victimele torturii ori ale 
altor tratamente sau pedepse crude, 
inumane sau degradante pot avea nevoie 
de servicii de asistență specializată, date 
fiind circumstanțele specifice ale 
infracțiunii ale cărei victime au fost.

Or. en

Amendamentul 147
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale care sunt înregistrate și 
monitorizate conform legislației 
naționale, ar trebui să fie disponibil încă 
din momentul săvârșirii infracțiunii, 
precum și în cursul procedurilor penale și 
ulterior acestor proceduri, în conformitate 
cu nevoile victimelor  Sprijinul ar trebui 
furnizat prin diverse mijloace, fără 
formalități excesive și printr-o distribuție 
geografică suficientă pentru a oferi tuturor 
victimelor posibilitatea de a accesa aceste 
servicii. Anumite categorii de victime, 
printre care victimele actelor de violență 
sexuală, ale actelor de violență îndreptată 
împotriva femeilor, ale infracțiunilor 
declanșate de ura rasială sau de alte 
infracțiuni generate de discriminare, 
precum și victimele terorismului au adesea 
nevoie de servicii de asistență specializată, 
date fiind circumstanțele specifice ale 
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infracțiunii ale cărei victime au fost.

Or. it

Amendamentul 148
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale corespunzător 
identificate , ar trebui să fie disponibil încă 
din momentul săvârșirii infracțiunii, 
precum și în cursul procedurilor penale și 
ulterior acestor proceduri, în conformitate 
cu nevoile victimelor Sprijinul ar trebui 
furnizat prin diverse mijloace, fără 
formalități excesive și printr-o distribuție 
geografică adecvată pentru a oferi tuturor 
victimelor posibilitatea de a accesa aceste 
servicii Anumite categorii de victime, 
printre care victimele actelor de violență 
sexuală, violență pe motive de gen, ale 
xenofobiei sau a altor infracțiuni generate 
de prejudecăți, precum și victimele 
terorismului sau ale crimei organizate pot 
avea nevoie de servicii de asistență 
specializată, date fiind circumstanțele
specifice ale infracțiunii ale cărei victime 
au fost. Statele membre ar trebui să pună 
la dispoziție resursele necesare pentru 
sprijinirea, asistarea și protejarea 
victimelor, iar bunurile confiscate în 
contextul diferitelor forme de infracțiuni 
de drept comun, legate de crima 
organizată sau de terorism ar trebui puse 
deoparte în acest scop în mod prioritar.

Or. it
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Amendamentul 149
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni 
generate de discriminare, precum și 
victimele terorismului au adesea nevoie de 
servicii de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, 
violență de gen, ale discursurilor de 
incitare la ură sau ale infracțiunilor 
inspirate de ură, precum și victimele 
terorismului și ale crimei organizate pot 
avea nevoie de servicii de asistență 
specializată, date fiind circumstanțele 
specifice ale infracțiunii ale cărei victime 
au fost.

Or. en

Amendamentul 150
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat 
de organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 

(13) Sprijinul ar trebui să fie disponibil 
încă din momentul săvârșirii infracțiunii, 
precum și în cursul procedurilor penale și 
ulterior acestor proceduri, în conformitate 
cu nevoile victimelor Sprijinul ar trebui 
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procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni 
generate de discriminare, precum și 
victimele terorismului au adesea nevoie de 
servicii de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

furnizat prin diverse mijloace, fără 
formalități excesive și printr-o distribuție 
geografică suficientă pentru a oferi tuturor 
victimelor posibilitatea de a accesa aceste 
servicii. Anumite categorii de victime, 
printre care victimele actelor de violență 
sexuală, ale xenofobiei sau ale 
infracțiunilor inspirate de ură, precum și 
victimele terorismului pot avea nevoie de 
servicii de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a răspunde nevoilor 
specifice ale femeilor care au căzut 
victimă violenței pe motive de gen sunt 
esențiale unele structuri de sprijin 
specifice. Aceste structuri ar trebui 
construite pe baza experienței și a 
cunoștințelor acumulate de mișcarea 
dedicată adăposturilor pentru femei și ar 
trebui să-și mărească capacitatea de 
dezvoltare în continuare a activităților de 
sprijinire a victimelor.

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

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Deși furnizarea de asistență nu ar 
trebui să depindă de existența unei plângeri 
depuse de către victimă pe lângă o 
autoritate competentă, cum ar fi poliția, 
privind săvârșirea unei infracțiuni, aceste 
autorități sunt adesea cel mai bine plasate 
pentru a informa victimele cu privire la 
posibilitatea de a primi asistență. Prin 
urmare, statele membre sunt încurajate să 
instituie condițiile corespunzătoare pentru 
a permite direcționarea victimelor către 
serviciile de sprijinire a victimelor, inclusiv 
prin garantarea faptului că cerințele privind 
protecția datelor pot fi respectate.

(14) Deși furnizarea de asistență nu ar 
trebui să depindă de existența unei plângeri 
depuse de către victimă pe lângă o 
autoritate competentă, cum ar fi poliția, 
privind săvârșirea unei infracțiuni, aceste 
autorități sunt adesea cel mai bine plasate 
pentru a informa victimele cu privire la 
posibilitatea de a primi asistență. Prin 
urmare, statele membre sunt încurajate să 
instituie condițiile corespunzătoare pentru 
a permite direcționarea victimelor către 
serviciile de sprijinire a victimelor, inclusiv 
prin garantarea faptului că cerințele privind 
protecția datelor pot fi respectate. În cazul 
unor anumite tipuri de infracțiuni, cum 
sunt cele pe motiv de gen, victimele ar 
trebui îndrumate direct către serviciile 
specializate de sprijinire a victimelor, 
pentru a se evita stresul cauzat de 
trimiterile repetate.

Or. en

Amendamentul 153
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Persoanele care suferă de 
dizabilități fizice sau mentale instalate în 
urma unei infracțiuni ar trebui să 
beneficieze de îngrijiri și tratamente 
medicale adecvate situației lor speciale.
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Or. es

Amendamentul 154
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cazul în care infracțiunile care 
au drept rezultat protejarea victimelor 
sunt comise în scopul obținerii unui câștig 
financiar, statele membre sunt invitate să 
ia în considerație anumite penalizări 
financiare impuse delincvenților.

Or. it

Amendamentul 155
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia. 
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia. 
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi tipul, natura și gravitatea 
infracțiunii și a traumei suferite ca 
urmare a acesteia, dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
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pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 
altfel, elemente precum amenințările 
proferate în timpul procesului pot fi
considerate ca necesitând divulgarea în 
interes public.

de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 
pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 
altfel, elemente precum amenințările sau 
orice alte forme de violență comisă în 
timpul procesului ar trebui considerate ca 
necesitând divulgarea în interes public.

Or. es

Amendamentul 156
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia. 
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 
pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia. 
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 
pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 
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altfel, elemente precum amenințările 
proferate în timpul procesului pot fi 
considerate ca necesitând divulgarea în 
interes public.

altfel, elemente precum amenințările 
proferate în timpul procesului pot fi 
considerate ca necesitând divulgarea în 
interes public. În toate cazurile, un astfel 
de pas reclamă permisiunea explicită a 
victimei în cauză.

Or. es

Amendamentul 157
Claude Moraes

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia.
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 
pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 
altfel, elemente precum amenințările 
proferate în timpul procesului pot fi 
considerate ca necesitând divulgarea în 
interes public.

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă. Pentru a se 
împiedica continuarea victimizării, aceste 
servicii trebuie oferite în mod competent 
și ar trebui să aibă ca primă prioritate 
interesele și nevoile victimei, repararea 
prejudiciilor aduse victimei și evitarea altor 
daune.  Factori cum ar fi dezechilibrele 
dintre raporturile de forțe, vârsta, 
maturitatea sau capacitatea intelectuală a 
victimei, care ar putea limita sau reduce 
capacitatea acesteia de a face o alegere în 
cunoștință de cauză sau care ar putea 
compromite un rezultat pozitiv pentru 
victimă, ar trebui luați în considerare în 
momentul sesizării instanței și în momentul 
desfășurării procesului reparatoriu. Deși 
procedurile private ar trebui să fie în 
general confidențiale, cu excepția cazului 
în care părțile au convenit altfel, elemente 
precum amenințările proferate în timpul 
procesului pot fi considerate ca necesitând 
divulgarea în interes public.

Or. en
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Amendamentul 158
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia.
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 
pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 
altfel, elemente precum amenințările 
proferate în timpul procesului pot fi 
considerate ca necesitând divulgarea în 
interes public.

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă. Pentru a se 
împiedica victimizarea secundară, aceste 
servicii trebuie oferite în mod competent 
și ar trebui să aibă ca primă prioritate 
interesele și nevoile victimei, repararea 
prejudiciilor aduse victimei și evitarea altor 
daune. Factori cum ar fi dezechilibrele 
dintre raporturile de forțe, vârsta, 
maturitatea sau capacitatea intelectuală a 
victimei, care ar putea limita sau reduce 
capacitatea acesteia de a face o alegere în 
cunoștință de cauză sau care ar putea 
compromite un rezultat pozitiv pentru 
victimă, ar trebui luați în considerare în 
momentul sesizării instanței și în momentul 
desfășurării procesului reparatoriu. Deși 
procedurile private ar trebui să fie în 
general confidențiale, cu excepția cazului 
în care părțile au convenit altfel, elemente 
precum amenințările proferate în timpul 
procesului pot fi considerate ca necesitând 
divulgarea în interes public. Având în 
vedere beneficiile potențiale ale justiției 
reparatorii, victimele ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se bucura cât mai mult 
posibil de avantajele unor astfel de 
servicii.

Or. en

Amendamentul 159
Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și 
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă, însă necesită 
bariere de protecție pentru a fi împiedicată 
persecutarea în continuare a acesteia.
Aceste servicii ar trebui, prin urmare, să 
aibă ca primă prioritate interesele și 
nevoile victimei, repararea prejudiciilor 
aduse victimei și evitarea altor daune. 
Factori cum ar fi dezechilibrele dintre 
raporturile de forțe, vârsta, maturitatea sau 
capacitatea intelectuală a victimei, care ar 
putea limita sau reduce capacitatea acesteia 
de a face o alegere în cunoștință de cauză 
sau care ar putea compromite un rezultat 
pozitiv pentru victimă, ar trebui luați în 
considerare în momentul sesizării instanței 
și în momentul desfășurării procesului 
reparatoriu. Deși procedurile private ar 
trebui să fie în general confidențiale, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit 
altfel, elemente precum amenințările 
proferate în timpul procesului pot fi 
considerate ca necesitând divulgarea în 
interes public.

(16) Serviciile de justiție reparatorie, 
inclusiv de pildă medierea dintre victimă și
infractor, conferința familială și cercurile 
de verdict, se pot dovedi extrem de 
benefice pentru victimă. Pentru a se 
împiedica victimizarea secundară, aceste 
servicii trebuie oferite în mod competent 
și ar trebui să aibă ca primă prioritate 
interesele și nevoile victimei, repararea 
prejudiciilor aduse victimei și evitarea altor 
daune. Factori cum ar fi dezechilibrele 
dintre raporturile de forțe, vârsta, 
maturitatea sau capacitatea intelectuală a 
victimei, care ar putea limita sau reduce 
capacitatea acesteia de a face o alegere în 
cunoștință de cauză sau care ar putea 
compromite un rezultat pozitiv pentru 
victimă, ar trebui luați în considerare în 
momentul sesizării instanței și în momentul 
desfășurării procesului reparatoriu. Deși 
procedurile private ar trebui să fie în 
general confidențiale, cu excepția cazului 
în care părțile au convenit altfel, elemente 
precum amenințările proferate în timpul 
procesului pot fi considerate ca necesitând 
divulgarea în interes public. Având în 
vedere beneficiile potențiale ale justiției 
reparatorii, victimele ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se bucura cât mai mult 
posibil de avantajele unor astfel de 
servicii.

Or. en

Amendamentul 160
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a garanta deplina protejare 
a victimelor și a drepturilor acestora, 
persoanele recunoscute ca răspunzătoare 
pentru comiterea unei infracțiuni ar 
trebui să aibă acces la beneficiile de care 
s-ar putea bucura în conformitate cu 
propriul lor drept procedural sau material 
(negocierea judiciară, circumstanțele 
atenuante, beneficii penitenciare etc.) 
numai cu condiția ca toate cerințele să fi 
fost îndeplinite și numai după ce toate 
victimele și membrii familiilor lor vor fi 
fost pe deplin despăgubiți pentru daunele 
suferite.   

Or. it

Amendamentul 161
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea secundară și pot fi ușor 
intimidate de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale, victimele crimei 
organizate, de exemplu ale organizațiilor 
de tip mafiot și ale traficanților de 
droguri, precum și victimele traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
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victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

Or. es

Amendamentul 162
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, victimele violenței sexuale și ale 
traficului de persoane, migrații și 
refugiații, în special femeile migrante și 
refugiate al căror statut juridic poate 
depinde de cel al făptașului, solicitanții de 
azil, copiii fără domiciliu stabil, 
persoanele apatride, persoanele 
homosexuale și transgen (LGBT) și 
victimele care sunt obligate să depună 
mărturie sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
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în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

Or. en

Amendamentul 163
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării 
sexuale sau pornografiei infantile, pentru 
care există deja dispoziții specifice mai 
detaliate în diverse acte care au fost 

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane și de organe sunt în majoritatea 
cazurilor expuse victimizării suplimentare 
și necesită măsuri de protecție speciale. 
Accesul la astfel de măsuri de protecție nu 
ar trebui limitat decât în circumstanțe 
excepționale, cum ar situațiile în care se 
iau în considerare drepturile fundamentale 
ale persoanei învinuite sau suspectate sau 
cele în care victima dorește acest lucru. În 
cazul victimelor traficului de persoane și 
de organe, ale abuzului sexual și ale 
exploatării sexuale a copiilor și a 
persoanelor retardate mintal sau ale 
pornografiei care implică aceste grupuri 
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adoptate sau care fac obiectul negocierilor, 
prezenta directivă nu abordează aceleași 
aspecte.

de persoane, pentru care există deja 
dispoziții specifice mai detaliate în diverse 
acte care au fost adoptate sau care fac 
obiectul negocierilor, prezenta directivă nu 
abordează aceleași aspecte.

Or. hu

Justificare

Este necesar să se asigure același grad de protecție ca și cel de care se bucură copiii pentru 
persoanele cu dizabilități care au același nivel de înțelegere ca și copiii (sau inexistent), 
adică pentru persoanele cu dizabilități (care suferă, de asemenea, de sărăcie), care formează 
unul dintre grupurile care sunt victime ale traficului ilegal cu organe.

Amendamentul 164
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, solicitanții 
de azil, victimele violenței sexuale și ale 
traficului de persoane, victimele torturii și 
victimele unor tratamente inumane sau 
degradante sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
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există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

Or. fr

Amendamentul 165
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau 
cele în care victima dorește acest lucru. În 
cazul victimelor traficului de persoane, 
abuzului sexual asupra minorilor, 
exploatării sexuale sau pornografiei 
infantile, pentru care există deja dispoziții 
specifice mai detaliate în diverse acte care 
au fost adoptate sau care fac obiectul 
negocierilor, prezenta directivă nu 
abordează aceleași aspecte.

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.
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Or. nl

Amendamentul 166
Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. Pe 
lângă măsurile de care pot beneficia toate 
victimele, statele membre ar trebui să se 
asigure că pentru copiii care au fost 
victime ale traficului sunt disponibile 
măsuri specifice de asistență, sprijin și 
protecție. Aceste măsuri ar trebui 
acordate având în vedere interesul 
superior al copilului și în conformitate cu 
Convenția din 1989 a Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului. În cazul victimelor traficului de 
persoane, abuzului sexual asupra minorilor, 
exploatării sexuale sau pornografiei 
infantile, pentru care există deja dispoziții 
specifice mai detaliate în diverse acte care 
au fost adoptate sau care fac obiectul 
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negocierilor, prezenta directivă nu 
abordează aceleași aspecte.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Violența de gen se referă la violența 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului ei. Aceasta este o formă de 
violență care afectează în mod 
disproporționat femeile și poate fi 
asociată, fără însă a se limita la acestea, 
cu cazurile de violență în cadrul unor 
relații apropiate, violență sexuală 
(inclusiv agresiunea și hărțuirea sexuală), 
traficul și sclavia sexuală, violență în 
cadrul unor relații intime și cu alte 
practici vătămătoare, cum ar fi căsătoriile 
forțate și mutilarea genitală a femeilor. 
Agresiunile homofobe și transfobe au 
fost, de asemenea, definite ca forme de 
violență de gen. Cercetările arată că o 
cincime până la un sfert din numărul 
total de femei au suferit acte de violență 
fizică cel puțin o dată în cursul vieții 
adulte, iar peste o zecime au suferit acte 
de violență sexuală implicând folosirea 
forței. În consecință, este esențial să se 
procedeze la incriminarea tuturor 
formelor de violență de gen și să se 
adopte, în beneficiul victimelor, măsuri 
specifice de prevenire și protejare și 
măsuri reparatorii.
Femeile victime ale violenței de gen și 
copiii acestora necesită, de asemenea, 
atenție și protecție specială din cauza 
riscului foarte ridicat de intimidare 
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repetată cu care se confruntă acest tip de 
infracțiune și din cauza traumelor severe 
provocate de acesta, dat fiind că este 
comis de o persoană în care victimele ar 
trebui să poată să aibă încredere și, de 
asemenea, dat fiind că victimele nu se pot 
baza pe sprijinul partenerului pentru 
depășirea traumei.

Or. en

Amendamentul 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În cazul victimelor terorismului ar 
trebui să se recunoască dreptul la 
reamintire, un aspect vital al acestuia 
fiind semnificația politică a victimelor 
terorismului; această semnificație politică 
își găsește expresia în apărarea a tot ceea 
ce terorismul încearcă să elimine pentru 
a-și impune planul totalitarist exclusiv, și 
anume libertățile instituite în statele 
democratice care respectă principiile 
statului de drept.

Or. es

Amendamentul 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ar trebui să se asigure amenajări 
corespunzătoare tuturor victimelor, acolo 
unde este necesar și de la caz la caz, ceea 
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ce înseamnă asigurarea modificărilor și 
amenajărilor corespunzătoare care nu 
impun sarcini disproporționate sau 
excesive, pentru a asigura victimelor cu 
dizabilități respectarea drepturilor de care 
dispun în temeiul prezentei directive, în 
aceeași măsură ca și în cazul altor 
victime.  Amenajările corespunzătoare ar 
putea include, fără a se limita însă la 
acestea, asigurarea asistenței în materie 
de comunicare, inclusiv cu ajutorul unui 
interpret calificat al limbajului semnelor, 
asigurarea accesului fizic la clădiri și la 
informațiile legate direct de cazul 
victimelor, furnizarea informațiilor 
într-un limbaj ușor de înțeles, precum și 
modificarea formatului audierilor pentru 
a permite accesul victimelor cu 
dizabilități.

Or. en

Amendamentul 170
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Prezenta directivă nu tratează în 
mod specific problema victimelor 
terorismului și a organizațiilor de tip 
mafiot, care în anumite state membre au o 
structură specifică. Ar trebui să se includă 
secțiuni specifice privind problematica 
respectivă în statisticile create pe baza 
datelor furnizate de statele membre cu 
privire la funcționarea serviciilor de 
sprijinire a victimelor. După ce se 
determină gravitatea acestei probleme 
foarte specifice și după ce se detectează 
eventualele noi nevoi apărute se va 
redacta o Cartă a UE care să se 
concentreze pe recunoașterea drepturilor 
care revin victimelor infracțiunilor de 
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acest tip. Acest document se va baza pe 
cinci puncte principale:
- stabilirea unei definiții la nivelul UE a 
victimelor crimei organizate și a 
infracțiunilor de tip terorist, 
redactându-se un raport structurat 
privind particularitățile în materie; 
- recunoașterea suferinței, oferirea unor 
servicii de protecție și acceptarea faptului 
că persoanele care mor sau sunt rănite 
sunt victime, la fel ca și membrii 
familiilor lor, persoanele care sunt 
amenințate și intimidate, precum și 
libertatea acestora, care este, de 
asemenea, libertatea noastră;
- acoperirea daunelor suferite prin luarea 
unor măsuri reale și decisive, promovarea 
reamintirii și garantarea faptului că se va 
face dreptate;
- conferirea unei „fețe umane” 
dezbaterilor referitoare la victimele 
acestor organizații, dat fiind că acestea 
sunt persoane distincte care suferă și care 
întruchipează atacul asupra valorilor 
comune și lupta împotriva celor care au 
comis aceste infracțiuni;
- depolitizarea dezbaterilor referitoare la 
victime. Aceasta este o chestiune de 
principiu: persoanele totalitare și fanatice 
ucid. Pervertirea valorilor de bază ale 
umanității ucide. Originea violenței 
constă în acest fapt, niciodată în liberul 
schimb de idei democratice.

Or. es

Amendamentul 171
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Victimele inocente ale terorismului 
și ale crimei organizate sunt deosebit de 
vulnerabile, dat fiind caracterul specific 
al infracțiunii. Ele suferă intimidări, 
comportamente dușmănoase și amenințări 
cu răzbunarea din partea membrilor 
comunităților asociate cu infractorii. Din 
această cauză, aceste victime ar trebui să 
beneficieze de un ajutor specific și de 
recunoaștere din partea societății și 
trebuie să fie protejate împotriva oricărei 
expuneri la intimidare, ură și teamă. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
analizeze posibilitatea de a adopta o 
legislație specifică privind victimele 
terorismului și ale crimei organizate, 
pentru a recunoaște caracterul lor public 
și pentru a include mai multe dispoziții 
detaliate, care să asigure o protecție și un 
sprijin adecvat, alte drepturi printre care 
recunoașterea, asistența de urgență pe 
termen lung, reparații cuprinzătoare, 
protejarea vieții private și de familie, 
protejarea demnității și securității, dreptul 
la cunoașterea adevărului și dreptul la 
memorie. În această privință, este necesar 
ca stabilirea adevărului în cadrul 
instanțelor, într-un interval de timp 
rezonabil, să constituie o prioritate.

Or. it

Amendamentul 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Violența de gen se referă la violența 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului ei, a identității sale de gen 
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sau a felului în care își exprimă genul. 
Aceasta este o formă de violență care 
afectează în mod disproporționat femeile 
și poate fi asociată, fără însă a se limita la 
acestea, cu cazurile de violență în cadrul
unor relații apropiate, de violență sexuală 
(atât agresiunea sexuală, cât și hărțuirea 
sexuală), de trafic și sclavie sexuală, de 
violență în cadrul unor relații intime și cu 
alte practici vătămătoare, cum ar fi 
căsătoriile forțate și mutilarea genitală a
femeilor. Agresiunile homofobe și 
transfobe au fost, de asemenea, definite 
ca forme de violență de gen. Cercetările 
arată că între o cincime și un sfert din 
totalitatea femeilor au suferit acte de 
violență fizică cel puțin o dată în cursul 
vieții adulte, iar peste o zecime au suferit 
acte de violență sexuală implicând 
folosirea forței. În acest context, este 
esențială incriminarea tuturor formelor 
de violență de gen și luarea unor măsuri 
speciale de prevenire, protecție și 
reparație în favoarea victimelor acestui tip 
de violență.

Or. en

Amendamentul 173
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Victimele inocente ale terorismului 
și ale crimei organizate ar trebui să 
beneficieze de un sprijin specific, dat fiind 
că încălcarea unui drept individual 
într-un astfel de context constituie și o 
încălcare a drepturilor societății în 
ansamblu. În consecință, un drept cu 
caracter individual ar trebui protejat în 
mod specific, deoarece afectează 
drepturile colective. Orice măsuri 
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compensatorii sau de remediere luate de 
autoritățile publice, în special cele care 
privesc compensarea, ar trebui să fie 
disponibile doar pentru victimele inocente 
ale terorismului și ale crimei organizate și 
pentru familiile lor.  

Or. it

Amendamentul 174
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă și să fie expusă unui risc mai 
mare de victimizare și intimidare 
secundară și repetată din partea aceluiași 
agresor, de exemplu în cazul femeilor 
care sunt victime ale violenței de gen.
Aceste vulnerabilități pot fi identificate 
eficient numai prin evaluări individuale, 
realizate în cel mai scurt termen posibil de 
persoanele în măsură să facă recomandări 
cu privire la măsurile de protecție. 
Evaluarea ar trebui să ia în calcul vârsta, 
sexul și identitatea sexuală, etnia, rasa, 
religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, rezultatele 
infracțiunii și trauma suferită de victimă, 
precum și faptul că victima s-ar putea să fie 
dintr-o altă țară. Victimele terorismului 
necesită o atenție deosebită pentru orice 
evaluare, având în vedere varietatea actelor 
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de terorism, de la acte de terorism de masă 
până la acte de terorism vizând anumiți 
indivizi. Femeile victime ale violenței de 
gen și copiii acestora necesită, de 
asemenea, atenție specială și protecție 
imediată dat fiind că există un risc ridicat 
de victimizare repetată, precum și de 
traume imense din cauza faptului că 
crima este comisă de o persoană în care 
victima ar trebui să poată avea încredere.

Or. es

Amendamentul 175
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi. Trebuie 
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terorism vizând anumiți indivizi. să se acorde o atenție specială 
„intimidării organizate”, unde întreaga 
complexitate a organizațiilor criminale și 
a grupurilor sociale care le sprijină se 
focalizează pe intimidarea directă și 
coordonată a unor indivizi specifici și, 
prin ei, a societății ca întreg. Acestea 
intimidează și aplică presiune asupra 
unor persoane care, având în vedere 
activitățile, atitudinea sau poziția lor în 
cadrul sistemului social și profesional, pot 
fi vizate de atacuri mai grave, inclusiv de 
tentative de asasinat.

Or. es

Amendamentul 176
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în 
calcul, printre altele, vârsta, sexul și 
identitatea sexuală, etnia, rasa, religia, 
orientarea sexuală, starea de sănătate, 
prezența unui handicap, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana suspectată 
sau învinuită sau dependența de aceasta, 
experiențele anterioare în materie 
infracțională, tipul sau natura 
infracțiunilor, cum ar fi crima organizată, 
terorismul sau infracțiunile generate de 
discriminare, precum și faptul că victima s-
ar putea să fie dintr-o altă țară sau să fie 
un migrant, un solicitant de azil sau un 
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vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

beneficiar al protecției internaționale, în 
special o femeie al cărei statut juridic 
poate depinde de cel al infractorului 
prezumat. Victimele terorismului necesită 
o atenție deosebită pentru orice evaluare, 
având în vedere varietatea actelor de 
terorism, de la acte de terorism de masă 
până la acte de terorism vizând anumiți 
indivizi.

Or. en

Amendamentul 177
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară.
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată sau infracțiunile generate de 
discriminare, precum și faptul că victima s-
ar putea să fie dintr-o altă țară.
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Or. en

Amendamentul 178
Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară.
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă și ar putea avea nevoi 
specifice. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, precum 
și felul în care o persoană își exprimă 
genul, etnia, rasa, religia, orientarea 
sexuală, starea de sănătate, prezența unui 
handicap, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana suspectată 
sau învinuită sau dependența de aceasta, 
experiențele anterioare în materie 
infracțională, tipul sau natura 
infracțiunilor, cum ar fi crima organizată, 
tortura sau tratamentele crude, inumane
sau degradante, încălcarea drepturilor 
omului de către agenți ai statului sau 
infracțiunile generate de discriminare, 
precum și faptul că victima s-ar putea să fie 
dintr-o altă țară. 

Or. en

Amendamentul 179
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea acestor acte, de la acte de 
terorism de masă până la acte de terorism 
vizând anumiți indivizi.

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă și ar putea avea nevoi 
specifice. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare. Victimele 
terorismului necesită o atenție deosebită în 
cazul tuturor evaluărilor, având în vedere 
varietatea actelor de terorism, de la acte de 
terorism de masă până la acte de terorism 
vizând anumiți indivizi, acest lucru fiind 
valabil și în cazul victimelor crimei 
organizate, în special ale infracțiunii de 
tip mafiot.

Or. it

Amendamentul 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă și ar putea avea nevoi 
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identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

specifice. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, precum și 
felul în care o persoană își exprimă genul, 
starea de sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

Or. en

Amendamentul 181
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în 
calcul vârsta, sexul și identitatea sexuală, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unui handicap, 

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea poate să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, 
orientarea sexuală, starea de sănătate, 
prezența unui handicap, dificultățile de 
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dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară.

comunicare, relația cu persoana suspectată 
sau învinuită sau dependența de aceasta, 
experiențele anterioare în materie 
infracțională, tipul sau natura 
infracțiunilor, cum ar fi crima organizată, 
terorismul sau infracțiunile generate de 
discriminare, precum și faptul că victima s-
ar putea să fie dintr-o altă țară.

Or. nl

Amendamentul 182
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
printre altele vârsta, sexul, etnia, rasa, 
religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată sau terorismul, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

Or. en
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Amendamentul 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Victimele terorismului sunt deosebit 
de vulnerabile, dat fiind caracterul 
specific al infracțiunii. Victimele 
terorismului sunt expuse intimidării, 
comportamentului ostil, amenințărilor de 
retaliere din partea membrilor 
comunităților asociați cu făptașii actelor 
teroriste și, prin urmare, ar trebui să 
beneficieze de un ajutor specific și de 
recunoaștere din partea societății și 
trebuie să fie protejate împotriva oricărei 
expuneri la ură și teamă. Comisia și 
statele membre ar trebui să analizeze fără 
întârziere posibilitatea de a adopta o 
legislație specifică privind victimele 
terorismului, pentru a recunoaște 
caracterul lor public și pentru a include 
mai multe dispoziții detaliate care să 
asigure o protecție și un sprijin adecvat, 
diverse drepturi printre care și 
recunoașterea, asistența de urgență pe 
termen lung, reparații cuprinzătoare, 
protejarea vieții private și de familie, 
protejarea demnității și securității, dreptul 
la cunoașterea adevărului și dreptul la 
memorie.

Or. en

Amendamentul 184
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Victimele care au fost identificate ca 
fiind vulnerabile ar trebui să beneficieze 
de măsuri adecvate care să le protejeze pe 
durata procedurii penale. Natura exactă și 
amploarea acestor măsuri ar trebui 
determinate prin evaluări individuale, prin 
dialogul cu victima și în conformitate cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale. Îngrijorările și teama victimei în 
ceea ce privește procedurile ar trebui să fie 
un factor cheie în stabilirea necesității 
aplicării unei anumite măsuri în ce îi 
privește.

(19) Victimele despre care se consideră că 
au nevoi specifice ar trebui să beneficieze 
de măsuri adecvate care să le protejeze, 
începând cu momentul victimizării, și 
înainte, pe durata procedurii penale și 
după aceasta, precum și pe durata 
oricărui alt proces juridic legat de 
infracțiune și după acesta. Natura exactă 
și amploarea acestor măsuri ar trebui să 
respecte cerințele impuse de legislația 
internațională și normele internaționale 
referitoare la protecție și ar trebui să fie 
determinate prin evaluări individuale, prin 
dialogul cu victima și în conformitate cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale. Îngrijorările și teama victimei în 
ceea ce privește procedurile ar trebui să fie 
un factor cheie în stabilirea necesității 
aplicării unei anumite măsuri în ce îi 
privește.

Or. es

Amendamentul 185
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Victimele care au fost identificate ca 
fiind vulnerabile ar trebui să beneficieze de 
măsuri adecvate care să le protejeze pe 
durata procedurii penale. Natura exactă și 
amploarea acestor măsuri ar trebui 
determinate prin evaluări individuale, prin 
dialogul cu victima și în conformitate cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale. Îngrijorările și teama victimei în 
ceea ce privește procedurile ar trebui să fie 
un factor cheie în stabilirea necesității 
aplicării unei anumite măsuri în ce îi 

(19) Victimele care au fost identificate ca 
fiind vulnerabile ar trebui să beneficieze de 
măsuri adecvate care să le protejeze pe 
durata procedurii penale. Natura exactă și 
amploarea acestor măsuri ar trebui 
determinate printr-o evaluare individuală
profesională, prin dialogul cu victima și în 
conformitate cu normele puterii 
discreționare a instanțelor penale. 
Îngrijorările și teama victimei în ceea ce 
privește procedurile ar trebui să fie un 
factor cheie în stabilirea necesității aplicării 
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privește. unei anumite măsuri în ce îi privește.

Or. es

Amendamentul 186
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Victimele care au fost identificate ca 
fiind vulnerabile ar trebui să beneficieze de 
măsuri adecvate care să le protejeze pe 
durata procedurii penale. Natura exactă și 
amploarea acestor măsuri ar trebui 
determinate prin evaluări individuale, prin 
dialogul cu victima și în conformitate cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale. Îngrijorările și teama victimei în 
ceea ce privește procedurile ar trebui să fie 
un factor cheie în stabilirea necesității 
aplicării unei anumite măsuri în ce îi 
privește.

(19) Victimele care au fost identificate ca 
fiind vulnerabile ar trebui să beneficieze de 
măsuri adecvate care să le protejeze pe 
durata procedurii penale și, dacă este 
necesar, după aceasta. Natura exactă și 
amploarea acestor măsuri ar trebui 
determinate prin evaluări individuale, prin 
dialogul cu victima și în conformitate cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale. Îngrijorările și teama victimei în 
ceea ce privește procedurile ar trebui să fie 
un factor cheie în stabilirea necesității 
aplicării unei anumite măsuri în ce îi 
privește.

Or. it

Amendamentul 187
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive, interesul superior al copilului 
trebuie să constituie preocuparea 
primordială, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu Convenția Națiunilor Unite 
din 1989 privind drepturile copilului.

(20) În aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive, interesul superior al copilului 
trebuie să constituie preocuparea 
primordială, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu Convenția Națiunilor Unite 
din 1989 privind drepturile copilului. Ar 
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trebui să se acorde o atenție specială 
copiilor, în special copiilor neînsoțiți, dat 
fiind că ei au nevoie de protecție, sprijin și 
asistență specifică din cauza poziției lor 
deosebit de vulnerabile. Statele membre ar 
trebui să garanteze că există măsuri 
adecvate prin care să se asigure copiilor 
protecția corespunzătoare și ar trebui să 
ia toate măsurile necesare pentru a 
garanta că se iau acțiunile specifice de 
asistare și sprijinire a copiilor pe durata 
reabilitării lor fizice și psiho-sociale, după 
realizarea unei evaluări individuale a 
circumstanțelor speciale ale fiecărui 
copil-victimă în parte. Personalul care 
poate intra în contact cu copii-victime ar 
trebui să beneficieze, de asemenea, de o 
formare adecvată privind drepturile și 
nevoile copiilor din diferite categorii de 
vârstă, precum și privind tipurile de 
proceduri care le sunt adaptate.

Or. fr

Amendamentul 188
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) La punerea în aplicare a prezentei 
directive ar trebui să se țină seama de 
Convenția din 1979 a ONU privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW), de recomandările și deciziile 
Comisiei CEDAW și de Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice.

Or. es



PE483.693v02-00 68/136 AM\894864RO.doc

RO

Amendamentul 189
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) La aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive, statele membre ar trebui să 
acționeze cu diligența necesară și să 
asigure protejarea drepturilor femeii 
pentru a respecta obligațiile care derivă 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor și să țină 
seama de normele menționate în 
Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice.

Or. en

Amendamentul 190
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Riscul victimizării secundare, fie de 
către cel care a săvârșit infracțiunea, fie ca 
rezultat al participării la procedurile 
penale, ar trebui limitat prin derularea 
procedurilor într-un mod coordonat, în care 
victimele să fie tratate cu respect și să li se 
permită să aibă încredere în autorități. 
Interacțiunea cu autoritățile ar trebui să fie 
cât mai simplă, limitându-se în același timp 
numărul interacțiunilor inutile dintre 
autorități și victimă, de exemplu prin 
înregistrarea pe suport video a audierilor și 
prin permiterea utilizării acestora în fața 
instanței. Un număr cât mai mare de 

(22) Riscul victimizării secundare, fie de 
către cel care a săvârșit infracțiunea, fie ca 
rezultat al participării la procedurile 
penale, ar trebui limitat prin derularea 
procedurilor într-un mod coordonat, în care 
drepturile și nevoile victimelor să fie de 
importanță primordială, victimele să fie 
tratate cu respect și să li se permită să aibă 
încredere în autorități. Interacțiunea cu 
autoritățile ar trebui să fie cât mai simplă, 
limitându-se în același timp numărul 
interacțiunilor inutile dintre autorități și 
victimă, de exemplu prin înregistrarea pe 
suport video a audierilor și prin permiterea 
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măsuri ar trebui puse la dispoziția 
practicienilor pentru a se preveni suferința 
victimelor în cursul procedurilor judiciare, 
în special ca urmare a contactului vizual cu 
autorul infracțiunii, cu membrii familiei 
sale, cu asociații săi sau cu persoanele din 
public. În acest scop, statele membre sunt 
încurajate să introducă, acolo unde este 
cazul, măsuri fezabile și practice pentru a 
permite amenajarea de săli de așteptare 
separate pentru victime în sediile 
instanțelor judecătorești. Protecția vieții 
private a victimei poate fi un mijloc 
important de a se evita victimizarea 
secundară și poate fi obținută printr-o serie 
de măsuri, printre care nedivulgarea sau 
limitarea divulgării informațiilor cu privire 
la identitatea și adresa victimei. Această 
protecție este deosebit de importantă pentru 
victimele minore, ea incluzând 
nedivulgarea numelui copilului.

utilizării acestora în fața instanței sau prin 
apelul la servicii specializate de sprijinire 
a victimelor. Un număr cât mai mare de 
măsuri ar trebui puse la dispoziția 
practicienilor, inclusiv măsuri de protecție 
eficace care să interzică orice contact al 
persoanei învinuite cu victima, pentru a se 
preveni suferința victimelor înainte, în 
cursul procedurilor judiciare sau după 
acestea, în special ca urmare a contactului 
vizual cu autorul infracțiunii, cu membrii 
familiei sale, cu asociații săi sau cu 
persoanele din public. În acest scop, statele 
membre sunt încurajate să introducă, acolo 
unde este cazul, măsuri fezabile și practice 
pentru a permite amenajarea de săli de 
așteptare separate pentru victime în sediile 
instanțelor judecătorești. Protecția vieții 
private a victimei poate fi un mijloc 
important de a se evita victimizarea 
secundară și poate fi obținută printr-o serie 
de măsuri, printre care nedivulgarea sau 
limitarea divulgării informațiilor cu privire 
la identitatea și adresa victimei. Această 
protecție este deosebit de importantă pentru 
victimele minore, ea incluzând 
nedivulgarea numelui copilului.

Or. es

Amendamentul 191
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Riscul victimizării secundare, fie de 
către cel care a săvârșit infracțiunea, fie ca 
rezultat al participării la procedurile 
penale, ar trebui limitat prin derularea 
procedurilor într-un mod coordonat, în care 
victimele să fie tratate cu respect și să li se 
permită să aibă încredere în autorități. 
Interacțiunea cu autoritățile ar trebui să fie 

(22) Riscul victimizării secundare, fie de 
către cel care a săvârșit infracțiunea, fie ca 
rezultat al participării la procedurile 
penale, ar trebui limitat prin derularea 
procedurilor într-un mod coordonat, în care 
victimele să fie tratate cu respect și să li se 
permită să aibă încredere în autorități. 
Interacțiunea cu autoritățile ar trebui să fie 
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cât mai simplă, limitându-se în același timp 
numărul interacțiunilor inutile dintre 
autorități și victimă, de exemplu prin 
înregistrarea pe suport video a audierilor și 
prin permiterea utilizării acestora în fața 
instanței. Un număr cât mai mare de 
măsuri ar trebui puse la dispoziția 
practicienilor pentru a se preveni suferința 
victimelor în cursul procedurilor judiciare, 
în special ca urmare a contactului vizual cu 
autorul infracțiunii, cu membrii familiei 
sale, cu asociații săi sau cu persoanele din 
public. În acest scop, statele membre sunt 
încurajate să introducă, acolo unde este 
cazul, măsuri fezabile și practice pentru a 
permite amenajarea de săli de așteptare 
separate pentru victime în sediile 
instanțelor judecătorești. Protecția vieții 
private a victimei poate fi un mijloc 
important de a se evita victimizarea 
secundară și poate fi obținută printr-o serie 
de măsuri, printre care nedivulgarea sau 
limitarea divulgării informațiilor cu privire 
la identitatea și adresa victimei. Această 
protecție este deosebit de importantă pentru 
victimele minore, ea incluzând 
nedivulgarea numelui copilului.

cât mai simplă, limitându-se în același timp 
numărul interacțiunilor inutile dintre 
autorități și victimă, de exemplu prin 
înregistrarea pe suport video a audierilor și 
prin permiterea utilizării acestora în fața 
instanței. Un număr cât mai mare de 
măsuri ar trebui puse la dispoziția 
practicienilor pentru a se preveni suferința 
victimelor în cursul procedurilor judiciare, 
în special ca urmare a contactului vizual cu 
autorul infracțiunii, cu membrii familiei 
sale, cu asociații săi sau cu persoanele din 
public. În acest scop, statele membre sunt 
încurajate să introducă, acolo unde este 
cazul, măsuri fezabile și practice pentru a 
permite amenajarea de săli de așteptare 
separate pentru victime în sediile 
instanțelor judecătorești. Protecția vieții 
private a victimei poate fi un mijloc 
important de a se evita victimizarea 
secundară și poate fi obținută printr-o serie 
de măsuri, printre care nedivulgarea sau 
limitarea divulgării informațiilor cu privire 
la identitatea și adresa victimei. Această 
protecție este deosebit de importantă pentru 
victimele minore, ea incluzând 
nedivulgarea numelui copilului.
(Amendament lingvistic ce privește doar 
versiunea în limba spaniolă a textului)

Or. es

Amendamentul 192
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Riscul victimizării secundare, fie de 
către cel care a săvârșit infracțiunea, fie ca 
rezultat al participării la procedurile 
penale, ar trebui limitat prin derularea 
procedurilor într-un mod coordonat, în care 

(22) Riscul victimizării secundare, fie de 
către cel care a săvârșit infracțiunea, fie ca 
rezultat al participării la procedurile 
penale, ar trebui limitat prin derularea 
procedurilor într-un mod coordonat, în care 
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victimele să fie tratate cu respect și să li se 
permită să aibă încredere în autorități. 
Interacțiunea cu autoritățile ar trebui să fie 
cât mai simplă, limitându-se în același timp 
numărul interacțiunilor inutile dintre 
autorități și victimă, de exemplu prin 
înregistrarea pe suport video a audierilor 
și prin permiterea utilizării acestora în 
fața instanței. Un număr cât mai mare de 
măsuri ar trebui puse la dispoziția 
practicienilor pentru a se preveni suferința 
victimelor în cursul procedurilor judiciare, 
în special ca urmare a contactului vizual cu 
autorul infracțiunii, cu membrii familiei 
sale, cu asociații săi sau cu persoanele din 
public. În acest scop, statele membre sunt
încurajate să introducă, acolo unde este 
cazul, măsuri fezabile și practice pentru a 
permite amenajarea de săli de așteptare 
separate pentru victime în sediile 
instanțelor judecătorești. Protecția vieții 
private a victimei poate fi un mijloc 
important de a se evita victimizarea 
secundară și poate fi obținută printr-o serie 
de măsuri, printre care nedivulgarea sau 
limitarea divulgării informațiilor cu privire 
la identitatea și adresa victimei. Această 
protecție este deosebit de importantă pentru 
victimele minore, ea incluzând 
nedivulgarea numelui copilului.

victimele să fie tratate cu respect și să li se 
permită să aibă încredere în autorități. 
Interacțiunea cu autoritățile ar trebui să fie 
cât mai simplă, limitându-se în același timp 
numărul interacțiunilor inutile dintre 
autorități și victimă. Un număr cât mai 
mare de măsuri ar trebui puse la dispoziția 
practicienilor pentru a se preveni suferința 
victimelor în cursul procedurilor judiciare, 
în special ca urmare a contactului vizual cu 
autorul infracțiunii, cu membrii familiei 
sale, cu asociații săi sau cu persoanele din 
public. În acest scop, statele membre sunt 
încurajate să introducă, acolo unde este 
cazul, măsuri fezabile și practice pentru a 
permite amenajarea de săli de așteptare 
separate pentru victime în sediile 
instanțelor judecătorești. Protecția vieții 
private a victimei poate fi un mijloc 
important de a se evita victimizarea 
secundară și poate fi obținută printr-o serie 
de măsuri, printre care nedivulgarea 
informațiilor cu privire la identitatea și 
adresa victimei. Această protecție este
importantă și pentru victimele minore, ea 
incluzând nedivulgarea numelui copilului.

Or. nl

Amendamentul 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Atunci când este cazul, recunoscând 
totodată principiul libertății de exprimare, 
statele membre ar trebui să încurajeze 
media și jurnaliștii să adopte orientări 
auto-impuse și să ia măsuri adecvate 
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pentru a asigura protecția vieții private și 
de familie a victimelor, în special a 
minorilor, și a membrilor familiilor 
acestora în cadrul activităților lor 
informative. Statele membre ar trebui să 
descurajeze media să ia interviuri 
victimelor în momente nepotrivite, să ia 
interviuri victimelor care sunt încă 
minore, să discute amănunte înfiorătoare 
ale crimelor, să publice informații care ar 
afecta negativ credibilitatea victimei, să 
popularizeze infractorul și să blameze 
victima pentru infracțiune. Statele 
membre ar trebui să asigure victimelor 
reparații efective în cazul în care le-a fost 
încălcat dreptul la respectarea vieții lor 
private și de familie.

Or. en

Amendamentul 194
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru a facilita protejarea cu mai 
multă eficacitate a drepturilor și 
intereselor victimelor, statele membre ar 
trebui să dezvolte o abordare 
cuprinzătoare, cu implicarea mai multor 
agenții. În acest sens, statele membre ar 
trebui să asigure instituirea unor 
mecanisme adecvate, care să permită o 
cooperare efectivă între organele 
judiciare, procurori, organele de punere 
în executare a ordinii de drept, autoritățile 
locale și regionale, organizațiile 
neguvernamentale identificate de o
manieră potrivită și alte organizații 
pertinente. Termenul de „mecanism” se 
referă la orice structură formală sau 
informală, cum ar fi protocoalele 
convenite, mesele rotunde sau orice altă 
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metodă care permite cooperarea unui 
număr de profesioniști în mod 
standardizat.

Or. it

Amendamentul 195
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atunci când, în conformitate cu 
prezenta directivă, un tutore și/sau un 
reprezentant trebuie să fie numit pentru un 
copil, rolurile respective pot fi asumate de 
aceeași persoană sau de către o persoană 
juridică, o instituție sau o autoritate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. nl

Amendamentul 196
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă o formare privind serviciile 
specifice spre care ar trebui direcționată 
victima și cursuri specializate în cazul în 
care munca lor privește îndeosebi 
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victimele cu nevoi speciale.

Or. es

Amendamentul 197
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact personal cu o victimă ar 
trebui să fie format pentru a putea 
identifica nevoile victimei și a răspunde 
acestora, atât prin acțiuni de formare 
inițială și continuă – inclusiv prin 
învățarea limbajului semnelor - , cât și 
într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

Or. hu

Justificare

Clarificare care vizează garantarea și asigurarea drepturilor victimei, în acord cu punctele 
11 și 37 din Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 referitoare la 
mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap.

Amendamentul 198
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
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intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz, sau 
formare psihologică specifică.

Or. it

Amendamentul 199
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să
poată să primească și să aibă acces la o 
formare corespunzătoare astfel încât să 
poată identifica victimele, să poată 
interacționa cu acestea, să le identifice
nevoile și să răspundă acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.
Statele membre ar trebui să promoveze 
aceste cerințe de formare în următoarele 
cazuri: serviciile polițienești, avocați, 
serviciile medicale, serviciile sociale și 
lucrătorii sociali, judecători și personalul 
din cadrul autorităților judiciare, 
personalul responsabil de protecția 
drepturilor copilului și orice altă persoană 
care este susceptibilă de a intra în contact 
cu o victimă în cursul desfășurării 
funcțiilor sale.

Or. fr
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Amendamentul 200
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.
Poliția, procurorii și restul personalului 
implicat în cazurile de violență de gen ar 
trebui formați prin metode adecvate, 
pentru a trata victimele unor astfel de acte 
într-un mod care să fie sensibil la gen. O 
astfel de formare ar trebui 
instituționalizată și standardizată în toate 
statele membre și ar trebui să se 
desfășoare în strânsă consultare cu 
organizațiile neguvernamentale 
identificate de o manieră potrivită și cu 
furnizorii de servicii pentru victimele 
violențelor de gen.

Or. it

Amendamentul 201
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
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intra în contact cu o victimă ar trebui să fie
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

intra în contact cu o victimă poate fi format 
pentru a putea identifica nevoile victimei și 
a răspunde acestora, atât prin acțiuni de 
formare inițială și continuă, cât și într-un 
mod adecvat în funcție de importanța 
contactului cu victima respectivă. Această 
formare poate să includă cursuri 
specializate, după caz.

Or. nl

Amendamentul 202
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre ar trebui să 
încurajeze și să colaboreze îndeaproape 
cu organizațiile societății civile, inclusiv 
cu organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de 
sensibilizare, programele de cercetare și 
de instruire, formarea, precum și 
monitorizarea și evaluarea impactului 
măsurilor de sprijin și protecție a 
victimelor infracțiunilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 203
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze (25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
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și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor. În 
această privință ar trebui să se acorde o 
importanță mai mare tuturor programelor 
naționale și celor ale UE care sprijină 
dezvoltarea activităților de acest tip, iar 
cerințele birocratice cu care se confruntă 
organizațiile pregătite să beneficieze de 
aceste programe ar trebui reduse.

Or. es

Amendamentul 204
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor. În 
ceea ce privește persoanele cu dizabilități, 
statele membre ar trebui să dispună de 
profesioniști bine formați care să poată 
răspundă nevoilor acestor persoane, astfel 
încât să-și poată exercita drepturile în 
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condiții de egalitate.

Or. es

Amendamentul 205
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității permanent sau 
pe bază de voluntariat, în special în ceea 
ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să menționeze munca voluntară, care este o caracteristică-cheie a 
acțiunilor de sprijinire a victimelor.

Amendamentul 206
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 

(25) Statele membre pot să încurajeze și să 
colaboreze îndeaproape cu organizațiile 
societății civile, inclusiv cu organizațiile 
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organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

neguvernamentale recunoscute și active 
care sunt în contact cu victime ale 
criminalității, în special în ceea ce privește 
elaborarea de politici, campaniile de 
informare și de sensibilizare, programele 
de cercetare și de instruire, formarea, 
precum și monitorizarea și evaluarea 
impactului măsurilor de sprijin și protecție 
a victimelor infracțiunilor.

Or. nl

Amendamentul 207
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Infracțiunile de mediu produc și ele 
victime; victimizarea colectivă sau de 
masă, tendința de a include victime 
neconvenționale și caracterul adesea 
gradual și tăcut al victimizării sunt factori 
care contribuie la a face infracțiunile de 
mediu dificil de soluționat. Daunele aduse 
mediului și problema prezentată de 
victimele acestora afectează nu doar 
interese personale, ci și interese ale unor 
comunități întregi sau mari grupuri de 
persoane și include nevoia de a analiza 
consecințele acțiunilor luate azi pentru 
generațiile viitoare, pe baza 
responsabilității între generații și nevoia 
de a recunoaște existența dreptului 
fiecărei persoane din generația actuală 
sau din una viitoare de a trăi într-un 
mediu adecvat pentru sănătatea și 
bunăstarea sa, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de 
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la Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul 
mediului1. Anumite drepturi procedurale 
privind mediul referitoare, printre altele, 
la accesul la justiție, pot fi garantate 
recunoscând în prezenta directivă că 
mediul și ecosistemele sale sunt victime 
potențiale cărora li se aduce atingere prin 
comportamentul ilicit.

____________
1 JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Amendamentul 208
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25 a) O victimizare, intimidare și 
discriminare suplimentară poate avea loc 
în cazul în care victimele devin ținta unor 
abuzuri pe motiv de rasă, religie, credință, 
naționalitate, vârstă, orientare sexuală, 
dizabilitate, gen sau origine socială. Un 
alt motiv pentru care există crime 
neraportate este încrederea redusă în 
sistemul penal, problemele legate de 
înțelegerea sistemului de redactare a 
plângerilor și preocupările față de un 
tratament neacceptabil din partea 
autorităților care, deși nu reușesc să 
creadă sau să înțeleagă victimele (de ex. 
pe motive de surzenie), declară că aceste 
persoane au aceleași drepturi cetățenești 
ca și reprezentanții autorităților. De 
asemenea, există preocuparea că acestea 
nu vor respecta victimele sau nu le vor 
recunoaște statutul de victime. Pentru a 
încuraja și a facilita raportarea și pentru 
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a permite victimelor să rupă ciclul 
victimizărilor repetate, este imperativ ca 
acestea să aibă la dispoziție servicii de 
sprijinire fiabile și ca autoritățile 
competente să fie pregătite să răspundă 
sesizărilor victimelor în mod respectuos, 
cu considerație, în condiții de egalitate și 
cu profesionalism. Este necesar ca 
autoritățile să beneficieze de o formare 
corespunzătoare și de un nivel adecvat de 
specializare; de asemenea, sunt necesare 
reglementări care să acorde atenția 
cuvenită drepturilor victimelor, inclusiv 
dreptului la protecție împotriva intimidării 
și a victimizării secundare. Măsurile ar 
trebui să includă: posibilitatea ca terțe 
persoane să poată raporta accidente, 
posibilitatea ca serviciilor de sprijinire a 
victimelor să li se acorde drepturi de 
reprezentare procedurală și posibilitatea 
de a depune plângeri folosind tehnologiile 
de comunicare cum ar fi poșta 
electronică, înregistrările video 
oficiale/atestate sau supuse unei 
proceduri de înregistrare, sau orice alte 
mijloace electronice care pot fi folosite 
pentru a înainta o plângere.

Or. hu

Justificare

Clarificare necesară pentru a garanta în special drepturile surzilor, dat fiind că nu este 
întotdeauna clar dacă surzii care înțeleg doar limbajul semnelor înțeleg, de asemenea, limba 
vorbită în țara lor.

Amendamentul 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Poate avea loc o victimizare, 
intimidare și discriminare suplimentară 
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atunci când victimele sunt ținta unor 
abuzuri din cauza caracteristicilor lor 
personale, ca rasa, religia, credințele, 
naționalitatea, vârsta, orientarea sexuală, 
dizabilitățile, genul, identitatea de gen, 
felul de exprimare a genului sau originea 
socială, ceea ce reprezintă una dintre 
cauzele principale ale proporției 
însemnate de cazuri penale neraportate. 
Încrederea redusă în sistemele judiciare 
penale, dificultățile de înțelegere a 
modului de întocmire a unei plângeri și 
teama de un tratament inacceptabil din 
partea autorităților, cauzat de faptul că 
victimele nu sunt crezute sau de lipsa de 
respect și de recunoaștere a calității de 
victimă, constituie motive suplimentare ce 
stau la baza cazurilor penale neraportate. 
Pentru a încuraja și a facilita raportarea 
și pentru a permite victimelor să rupă 
ciclul victimizărilor repetate este 
imperativ ca acestea să aibă la dispoziție 
servicii de sprijinire fiabile și ca 
autoritățile statelor membre să fie 
pregătite să răspundă sesizărilor 
victimelor în mod respectuos, cu 
considerație, în condiții de egalitate și cu 
profesionalism. Toate acestea necesită o 
formare suficientă și un nivel adecvat de 
specializare din partea tuturor 
autorităților pertinente, precum și 
reglementări care să acorde destulă 
atenție drepturilor victimelor, inclusiv 
dreptului la protecție împotriva intimidării 
și a victimizării secundare. Printre măsuri 
s-ar putea număra autorizarea terților să 
înainteze rapoarte și a organizațiilor de 
sprijinire a victimelor să demareze 
proceduri judiciare în contul victimelor, 
precum și autorizarea utilizării 
tehnologiilor de comunicare, cum ar fi 
poșta electronică sau formularele 
electronice, pentru depunerea plângerilor.

Or. en
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Amendamentul 210
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Întrucât obiectivul stabilirii unor 
standarde minime comune nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de statele 
membre prin acțiuni unilaterale, fie la 
nivel național, fie la nivel regional sau 
local și întrucât acesta ar putea fi în 
schimb atins la nivelul Uniunii, date fiind 
amploarea și efectele sale potențiale, 
Uniunea poate adopta măsuri conforme 
cu principiul subsidiarității, astfel cum 
sunt prevăzute de articolul 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
în respectivul articol, prezenta directivă 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului respectiv.

(26) Întrucât statele membre însele pot 
stabili în mod satisfăcător standarde 
minime, propunerea de directivă încalcă
principiul subsidiarității prevăzut la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Or. nl

Justificare

Țările de Jos au adoptat deja dispoziții perfect satisfăcătoare referitoare la acordarea de 
sprijin și protecție victimelor infracțiunilor; prin urmare, nu au nevoie de directiva propusă.

Amendamentul 211
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Datele cu caracter personal prelucrate 
în cadrul punerii în aplicare a prezentei 
directive ar trebui să fie protejate în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului din 27 

(27) Datele cu caracter personal prelucrate 
în cazul în care prezenta directivă este 
pusă în aplicare ar trebui să fie protejate în 
conformitate cu legislația națională.
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noiembrie 2008 privind protecția datelor 
cu caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală și în conformitate cu 
principiile stabilite în Convenția 
Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 
pentru protejarea persoanelor față de 
prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal, pe care toate statele 
membre au ratificat-o.

Or. nl

Amendamentul 212
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale sau la orice alte 
proceduri judiciare legate de infracțiune 
și sunt recunoscute și tratate cu respect, 
atenție și profesionalism, fără a fi 
discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile competente, 
în cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie sau a 
altor organisme care se ocupă de 
victimele infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 213
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
de o manieră personalizată, fără a fi 
discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Or. es

Amendamentul 214
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, pe baza 
oricărui motiv cum ar fi sexul, rasa, 
culoarea, originea etnică sau socială, 
trăsăturile genetice, limba, religia sau 
credința, opiniile politice sau de oricare 
altă natură, naționalitatea, apartenența la 
o minoritate națională, bunurile de care 
dispune, locul nașterii, handicapul, 
vârsta, genul, identitatea de gen și 
modalitatea de exprimare a genului, 
orientarea sexuală, statutul de imigrant 
sau rezident, starea de sănătate (inclusiv 
HIV și SIDA) în toate contactele cu toate 
autoritățile publice, în cadrul tuturor 
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serviciilor de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie.

Or. en

Amendamentul 215
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității, 
indiferent de statutul lor juridic,
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile competente, 
în cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Or. en

Amendamentul 216
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
toate stadiile procedurilor penale și sunt 
recunoscute și tratate cu respect, atenție și 
profesionalism, fără a fi discriminate în 
niciun fel, în toate contactele cu toate 
autoritățile publice, în cadrul tuturor 
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victimelor sau de justiție reparatorie. serviciilor de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie.

Or. it

Amendamentul 217
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele inocente ale 
criminalității beneficiază de protecția și 
sprijinul adecvat, că sunt în măsură să 
participe la procedurile penale și sunt 
recunoscute și tratate cu respect, atenție și 
profesionalism, fără a fi discriminate în 
niciun fel, în toate contactele cu toate 
autoritățile publice, în cadrul tuturor 
serviciilor de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie.

Or. it

Amendamentul 218
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o persoană fizică ce a suferit un 
prejudiciu, inclusiv o atingere adusă 
integrității sale fizice sau mentale, o 
suferință emoțională sau o pierdere 
materială, cauzate în mod direct de o 
infracțiune;

(i) o persoană fizică ce a suferit, de 
manieră individuală sau colectivă, un 
prejudiciu, inclusiv o atingere adusă 
integrității sale fizice sau mentale, o 
suferință emoțională sau o pierdere 
materială, cauzate în mod direct de o 
infracțiune, sau ce suferă de încălcarea 
gravă a drepturilor sale fundamentale 
prin acte sau omisiuni care încalcă 
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legislația în materie penală în vigoare în 
cadrul statelor membre, inclusiv legile 
care definesc abuzul de putere cu caracter 
penal;

Or. en

Amendamentul 219
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o persoană fizică ce este supusă unor 
discriminări în viața sa privată, socială 
sau publică din motive legate de 
identitatea sa sexuală, lingvistică sau 
etnică sau de convingerile sale filozofice, 
ideologice, politice, culturale sau 
religioase;

Or. it

Amendamentul 220
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) o persoană fizică ce face obiectul 
unor strategii sau planuri concepute de 
grupuri teroriste, asociații criminale, 
facțiuni ale Mafiei sau grupuri criminale 
organizate, care au capacitatea de a 
acționa în mod continuu, al căror scop 
este acela de a amenința viața persoanei 
respective, de a-i limita libertatea de 
exprimare, circulație sau participare la 
viața socială sau publică sau de a-i cauza 
daune economice sau psihologice;     
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Or. it

Amendamentul 221
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) o persoană fizică ce, în urma 
cooperării cu instanțele, face ulterior 
obiectul unor amenințări permanente din 
partea unor grupuri teroriste, asociații 
criminale, facțiuni ale Mafiei sau grupuri 
criminale organizate, care au capacitatea 
de a acționa în mod continuu;  

Or. it

Amendamentul 222
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul id (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(id) o persoană fizică ce a fost redusă la 
condiții de trai materiale sau psihologice 
nedemne de o ființă umană; 

Or. it

Amendamentul 223
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) membrii familiei unei persoane al cărei 
deces a fost cauzat de o infracțiune;

(ii) membrii imediați ai familiei sau 
persoanele aflate în întreținerea victimei 
al cărei deces a fost cauzat de o infracțiune 
și persoanele care au suferit prejudicii 
atunci când au intervenit în sprijinul 
victimelor aflate în suferință sau pentru a 
preveni victimizarea;

Or. en

Amendamentul 224
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) membrii familiei unei persoane al cărei 
deces a fost cauzat de o infracțiune;

(ii) membrii familiei unei persoane al cărei 
deces sau incapacitate fizică sau mentală 
au fost cauzate de o infracțiune;

Or. en

Amendamentul 225
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) membrii familiei unei persoane al cărei 
deces a fost cauzat de o infracțiune;

(ii) membrul/membrii familiei și 
embrionul/embrionii unei persoane al 
cărei deces sau handicap a fost cauzat de o 
infracțiune;

Or. hu
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Justificare

Apariția unui handicap permanent - care se manifestă în mod „obiectiv”, ca o realitate fizică, 
dar și mentală - reprezintă un obstacol real atunci când este utilizată o construcție care nu 
este accesibilă. Pierderea unui embrion nu trebuie privită drept pur și simplu o vătămare 
fizică (serioasă), deoarece în țările europene embrionii pot avea capacitate juridică cu efect 
retroactiv legat de nașterea vie și care este condițional (spre exemplu, în domeniul 
moștenirilor), în vreme ce o altă parte a corpului care este pierdută nu poate avea această 
capacitate. (Efectuarea unei modificări deliberate și violente asupra succesiunii ab intestat 
dă naștere unei situații diferite).

Amendamentul 226
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) membrii familiei unei persoane al cărei 
deces a fost cauzat de o infracțiune;

(ii) membrii familiei unei victime al cărei 
deces a fost cauzat direct de o infracțiune 
și care au suferit prejudicii în urma 
acestui fapt;

Or. en

Amendamentul 227
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) mediul care suferă prejudicii cauzate 
de o infracțiune. Statele membre 
garantează faptul că orice grup, fundație 
sau asociație care, potrivit statutelor sale 
în conformitate cu legislația națională, 
are drept obiectiv protecția mediului, își 
poate exercita drepturile așa cum este 
prevăzut la capitolul 3 din prezenta 
directivă.    
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Or. en

Amendamentul 228
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) minorii care sunt descendenți sau se 
află în întreținerea victimei care a suferit 
prejudiciile fizice sau mentale cauzate de 
un presupus act criminal.

Or. en

Amendamentul 229
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) membrul/membrii familiei unei 
persoane al cărei deces a fost cauzat de 
săvârșirea unei infracțiuni, sau persoana 
sau persoanele recunoscute drept tutori 
sau reprezentanți ai unei victime care, în 
momentul infracțiunii sau după aceasta, a 
fost incapacitată parțial sau total;

Or. hu

Justificare

Apariția unui handicap permanent - care se manifestă în mod „obiectiv”, ca o realitate fizică, 
dar și mentală - reprezintă un obstacol real din cauza unei construcții care nu este accesibilă. 
Pierderea unui embrion nu trebuie privită drept pur și simplu o vătămare fizică (serioasă), 
deoarece în țările europene embrionii pot avea capacitate juridică cu efect retroactiv legat de 
nașterea vie și care este condițional (spre exemplu, în domeniul moștenirilor), în vreme ce o 
altă parte a corpului care este pierdută nu poate avea această capacitate. (Aici ar trebui 
ridicată problema efectuării unei modificări deliberate și violente asupra succesiunii ab 
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intestat).

Amendamentul 230
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) membrii familiei unei persoane care 
a suferit vătămări grave în urma unei 
infracțiuni sau persoanele de sprijin 
autorizate în mod oficial să acorde 
asistență victimelor care necesită un 
sprijin considerabil pentru a-și exercita 
capacitatea juridică, înainte sau după 
infracțiune.

Or. lt

Amendamentul 231
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „membri ai familiei” înseamnă 
soțul/soția, concubinul/concubina, 
partenerul înregistrat/partenera 
înregistrată, rudele în linie directă, frații 
și surorile, precum și persoanele aflate în 
întreținerea victimei;

eliminat

Or. en

Justificare

Referirea la coabitări și parteneri înregistrați pare să fie nelalocul ei, având în vedere faptul 
că într-un număr mare de state membre astfel de instituții nu sunt recunoscute. În general, 
este preferabilă înlăturarea dispoziției, pentru a garanta respectarea competențelor naționale 
în ceea ce privește dreptul familiei.
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Amendamentul 232
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „membri ai familiei” înseamnă 
soțul/soția, concubinul/concubina, 
partenerul înregistrat/partenera 
înregistrată, rudele în linie directă, frații și 
surorile, precum și persoanele aflate în 
întreținerea victimei;

(b) „membri ai familiei” înseamnă 
soțul/soția, persoana care conviețuiește cu 
victima, fiind angajată într-o relație 
intimă pe o bază stabilă și continuă și 
gospodărind împreună cu aceasta, rudele 
în linie directă, frații și surorile, precum și 
persoanele aflate în întreținerea victimei;

Or. en

Amendamentul 233
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „concubin/concubină” înseamnă 
persoana care trăiește cu victima într-o 
relație stabilă și neîntreruptă, fără ca 
relația respectivă să fie înregistrată pe 
lângă o autoritate de resort;

eliminat

Or. en

Amendamentul 234
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „concubin/concubină” înseamnă 
persoana care trăiește cu victima într-o 
relație stabilă și neîntreruptă, fără ca 
relația respectivă să fie înregistrată pe 
lângă o autoritate de resort;

eliminat

Or. en

Justificare

Referirea la concubinaje de la articolul 2 litera (c) pare să fie nelalocul ei, având în vedere 
faptul că într-un număr mare de state membre astfel de instituții nu sunt recunoscute. În 
general, este preferabilă înlăturarea dispoziției, pentru a garanta respectarea competențelor 
naționale în ceea ce privește dreptul familiei.

Amendamentul 235
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „concubin/concubină” înseamnă 
persoana care trăiește cu victima într-o 
relație stabilă și neîntreruptă, fără ca relația 
respectivă să fie înregistrată pe lângă o 
autoritate de resort;

(c) „concubin/concubină” înseamnă orice 
persoană, fără discriminare, care trăiește 
cu victima într-o relație stabilă și 
neîntreruptă, fără ca relația respectivă să fie 
înregistrată pe lângă o autoritate de resort;

Or. en

Amendamentul 236
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „partener înregistrat/parteneră 
înregistrată” înseamnă partenerul cu care 

eliminat
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victima a încheiat un parteneriat 
înregistrat, conform legislației unui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 237
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „partener înregistrat/parteneră 
înregistrată” înseamnă partenerul cu care 
victima a încheiat un parteneriat 
înregistrat, conform legislației unui stat 
membru;

eliminat

Or. en

Justificare

Referirea la concubinaje de la articolul 2 litera (c) pare să fie nelalocul ei, având în vedere 
faptul că într-un număr mare de state membre astfel de instituții nu sunt recunoscute. În 
general, este preferabilă înlăturarea dispoziției, pentru a garanta respectarea competențelor 
naționale în ceea ce privește dreptul familiei.

Amendamentul 238
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
reunirea victimei și a persoanei acuzate, 
în vederea obținerii unui acord voluntar 
între aceștia cu privire la modalitatea de 
reparare a prejudiciului rezultat în urma 
săvârșirii infracțiunii;

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
facilitarea unui proces de soluționare 
extrajudiciară a cazului, prin intermediul
unui acord voluntar în cadrul căruia 
persoana învinuită își acceptă 
responsabilitatea în ceea ce privește 
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infracțiunea și promite reparații, 
despăgubiri și compensații în beneficiul 
victimei, cu condiția ca victima să fie de 
acord cu acest lucru și ca persoana 
învinuită să îndeplinească condițiile 
impuse.

Or. es

Amendamentul 239
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
reunirea victimei și a persoanei acuzate, 
în vederea obținerii unui acord voluntar 
între aceștia cu privire la modalitatea de 
reparare a prejudiciului rezultat în urma 
săvârșirii infracțiunii;

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
facilitarea unui proces de restabilire a 
justiției, în cadrul căruia persoana 
învinuită își acceptă responsabilitatea și 
promite reparații, despăgubiri și 
compensații care pot duce la o soluționare 
extrajudiciară a cauzei penale, cu 
condiția ca victima să fie de acord cu 
acest lucru și ca persoana învinuită să 
îndeplinească condițiile stabilite în 
legătură cu reparațiile;

Or. en

Justificare

Formularea este în acest caz problematică; ea lasă impresia că victimele și persoanele 
învinuite „rezolvă o problemă între ele” și nu recunoaște faptul că o persoană, și anume 
victima, a fost victimizată de altă persoană, și anume persoana învinuită.

Amendamentul 240
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
reunirea victimei și a persoanei acuzate, în 
vederea obținerii unui acord voluntar între 
aceștia cu privire la modalitatea de reparare 
a prejudiciului rezultat în urma săvârșirii 
infracțiunii;

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
reunirea victimei și a persoanei acuzate, în 
vederea obținerii unui acord voluntar între 
aceștia cu privire la modalitatea de reparare 
a prejudiciului rezultat în urma săvârșirii 
infracțiunii. Aceasta este o abordare a 
justiției care se concentrează pe nevoile 
victimelor, ale autorilor de infracțiuni, 
precum și pe cele ale comunității 
implicate, în loc de a satisface principii 
juridice abstracte sau de a pedepsi autorul 
infracțiunii;

Or. en

Amendamentul 241
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
reunirea victimei și a persoanei acuzate, în 
vederea obținerii unui acord voluntar între 
aceștia cu privire la modalitatea de reparare 
a prejudiciului rezultat în urma săvârșirii 
infracțiunii;

(e) „servicii de justiție reparatorie” 
înseamnă serviciile care au drept obiectiv 
reunirea victimei și a persoanei acuzate, în 
vederea obținerii unui acord voluntar între 
aceștia cu privire la modalitatea de reparare 
a prejudiciului rezultat în urma săvârșirii 
infracțiunii. Serviciile de justiție 
reparatorie pot fi efectuate prin 
intermediul unor întâlniri directe între 
victimă și autorul infracțiunii, sau printr-
un contact indirect, în care victima nu se 
întâlnește cu autorul infracțiunii;

Or. en

Amendamentul 242
Judith Sargentini
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Propunere de directivă
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „persoană cu handicap” înseamnă o 
persoană care suferă de o deficiență 
fizică, mentală, intelectuală sau 
senzorială care, în interacțiune cu diferite 
bariere, poate împiedica participarea sa 
deplină și efectivă la viața socială în 
condiții de egalitate cu ceilalți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 243
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „servicii de sprijinire a victimelor” 
înseamnă servicii care oferă sprijin total 
sau parțial, inclusiv însoțirea sau 
reprezentarea victimei în fața instanței; 
aceste servicii sunt independente și au 
drept obiectiv fundamental apărarea 
drepturilor și a nevoilor victimei; 
serviciile de sprijinire a victimelor 
cuprind, de asemenea, servicii specializate 
destinate unor grupuri specifice de 
victime, cum ar fi victimele violențelor de 
gen, copiii, victimele unor atacuri 
teroriste etc.

Or. es

Amendamentul 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez
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Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „violența de gen” înseamnă violența 
exercitată împotriva unei femei și care 
este direcționată împotriva acesteia 
deoarece aceasta este femeie, sau violența 
care afectează femeile în mod 
disproporționat, sau violența care este 
direcționată împotriva unei persoane 
datorită genului sau a identității de gen a 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 245
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „violența de gen” înseamnă violența 
exercitată împotriva femeilor, ceea ce 
reprezintă o formă de discriminare 
potrivit Convenției privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor și care este 
direcționată împotriva unei femei 
deoarece aceasta este femeie, sau violența 
care afectează femeile în mod 
disproporționat, sau violența care este 
direcționată împotriva unei persoane 
datorită genului sau a identității de gen a 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „violența de gen” înseamnă 
infracțiunea exercitată împotriva unei 
persoane datorită genului sau identității 
de gen a acesteia sau care afectează în 
mod disproporționat persoanele care 
aparțin unui anumit gen sau care au o 
anumită identitate de gen, și care are 
drept rezultat o atingere adusă integrității 
fizice sau mentale, o suferință emoțională 
sau o pierdere materială cauzate victimei;

Or. en

Amendamentul 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „violența de gen” înseamnă violența 
direcționată împotriva unei persoane 
datorită genului, a identității de gen a 
acesteia sau a felului în care aceasta își 
exprimă genul;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb)„violența în cadrul relațiilor 
apropiate” înseamnă violența comisă 
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împotriva victimei de către o persoană 
care este în prezent sau a fost soțul sau 
partenerul sau un alt membru al familiei 
victimei. Femeile sunt afectate în mod 
disproporționat de acest tip de violență.

Or. en

Amendamentul 249
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „violența în cadrul relațiilor 
apropiate” înseamnă violența comisă 
împotriva victimei de către o persoană 
care este în prezent sau a fost soțul sau 
partenerul sau un alt membru al familiei 
victimei. Femeile sunt afectate în mod 
disproporționat de acest tip de violență, 
iar infracțiunea este agravată de faptul că 
femeile sunt, de asemenea, deseori 
dependente financiar, social sau în ceea 
ce privește dreptul de reședință de 
persoana învinuită. 

Or. en

Amendamentul 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „violența în cadrul relațiilor 
apropiate” înseamnă violența comisă 
împotriva victimei de către o persoană 
care este în prezent sau a fost soțul sau 
partenerul sau un alt membru al familiei 
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victimei, indiferent dacă autorul 
infracțiunii gospodărește sau a gospodărit 
împreună cu victima, și care are drept 
rezultat o atingere adusă integrității fizice 
sau mentale, o suferință emoțională sau o 
pierdere materială cauzate victimei.

Or. en

Amendamentul 251
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele 
primesc următoarele informații, fără 
întârzieri inutile, încă de la primul contact 
cu autoritatea competentă pe lângă care 
acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:

Statele membre se asigură că victimele 
primesc cu promptitudine următoarele 
informații, încă de la primul contact cu 
autoritatea competentă pe lângă care 
acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:

Or. en

Amendamentul 252
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele 
primesc următoarele informații, fără 
întârzieri inutile, încă de la primul contact 
cu autoritatea competentă pe lângă care 
acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:

Statele membre se asigură că toate 
victimele primesc următoarele informații, 
fără întârzieri inutile și într-o limbă pe 
care o înțeleg, utilizând, atunci când este 
cazul, tehnici de comunicare sensibile la 
copii, încă de la primul contact cu 
autoritatea competentă pe lângă care 
acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:
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Or. en

Amendamentul 253
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele 
primesc următoarele informații, fără 
întârzieri inutile, încă de la primul contact 
cu autoritatea competentă pe lângă care 
acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:

Statele membre se asigură că victimele 
primesc următoarele informații, furnizate 
în forma solicitată de către victimă (în 
scris, oral și/sau în limbajul semnelor) și 
fără întârzieri inutile, încă de la primul 
contact cu autoritatea competentă pe lângă 
care acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:

Or. hu

Justificare

Trebuie clarificat faptul că informațiile trebuie adaptate nevoilor victimei.

Amendamentul 254
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele 
primesc următoarele informații, fără 
întârzieri inutile, încă de la primul contact 
cu autoritatea competentă pe lângă care 
acestea depun o plângere privind o 
infracțiune:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. it
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Amendamentul 255
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) toate informațiile necesare cu privire 
la drepturile de care beneficiază, inclusiv 
dreptul la un proces echitabil, dreptul de 
acces la avocat, dreptul la interpretare și 
dreptul la despăgubiri;

Or. en

Amendamentul 256
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) tipul de sprijin pe care victima îl poate 
primi;

(c) tipul de sprijin pe care victima îl poate 
primi și din partea cui;

Or. en

Amendamentul 257
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) tipul de sprijin pe care victima îl poate 
primi;

(c) tipul de sprijin pe care victima are 
dreptul să îl primească;

Or. it
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Amendamentul 258
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedurile subsecvente depunerii unei 
plângeri privind o infracțiune și rolul 
victimei în aceste proceduri;

(d) procedurile subsecvente depunerii unei 
plângeri privind o infracțiune și rolul 
victimei în aceste proceduri, inclusiv 
procedurile pentru procesele penale 
pentru infracțiuni adulte și juvenile, rolul 
victimelor (copii), importanța, 
programarea și modalitatea de depunere a 
mărturiei și modalitatea de realizare a 
audierilor pe durata anchetei și a 
procesului;

Or. en

Amendamentul 259
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsura și condițiile în care victima are 
dreptul la consiliere juridică, asistență 
juridică sau orice altă formă de consiliere;

(f) condițiile în care victima are dreptul la 
consiliere juridică, asistență juridică sau 
orice altă formă de consiliere independentă 
și calificată;

Or. en

Amendamentul 260
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsura și condițiile în care victima are 
dreptul la consiliere juridică, asistență 
juridică sau orice altă formă de consiliere;

(f) măsura și condițiile în care victima are 
dreptul la consiliere juridică, asistență 
juridică sau orice altă formă de consiliere, 
inclusiv consilierea lingvistică;

Or. it

Amendamentul 261
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) măsura și condițiile în care victima 
are dreptul la interpretare și traducere, 
inclusiv interpretare în limbajul 
semnelor;

Or. hu

Justificare

Ar trebui, de asemenea, să existe dispoziții privind interpretarea, inclusiv un acces mai 
uniform în Europa pentru persoanele care utilizează limbajul semnelor din propria țară, în 
special în ceea ce privește Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 
referitoare la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap și Strategia europeană 
2010-2020 pentru persoanele cu handicap și punctele L și 11 din aceasta.

Amendamentul 262
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care victima locuiește în alt 
stat membru, orice instrument specific pe 
care acesta îl are la dispoziție pentru a-și

(h) în cazul în care victima locuiește în alt 
stat membru, orice instrument specific pe 
care acesta îl are la dispoziție pentru a-și 
apăra interesele; cum ar fi solicitarea 
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apăra interesele; privind emiterea unui ordin european de 
protecție.

Or. en

Amendamentul 263
Rosario Crocetta

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care victima locuiește în alt 
stat membru, orice instrument specific pe 
care acesta îl are la dispoziție pentru a-și 
apăra interesele;

(h) în cazul în care victima locuiește în alt 
stat, mecanismele specifice de care dispune 
pentru a-și asigura apărarea intereselor;

Or. it

Amendamentul 264
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) dacă se află în orice formă de 
custodie a statului sau a altor instituții, 
orice aranjament special pe care îl au la 
dispoziție pentru a avea acces la și a 
raporta unei entități desemnate;

Or. en

Amendamentul 265
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) toate procedurile de contestație în cazul 
în care drepturile sale nu sunt respectate;

(i) toate procedurile de contestație în cazul 
în care drepturile sale nu sunt respectate de 
autoritatea competentă în cadrul
procedurilor penale;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) modul și condițiile în care victima 
poate obține măsuri de protecție.

Or. en

Amendamentul 267
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de informațiile menționate la 
primul alineat, statele membre se asigură 
că, atunci când victimele au suferit o 
traumă majoră, acestora li se pun la 
dispoziție următoarele informații:
(a) măsura în care au dreptul la îngrijire 
medicală;
(b) măsura în care au dreptul la asistență 
specializată și adecvată;
(c) modalitatea și condițiile în care pot 
obține asistență, însoțită de găsirea unei 
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cazări alternative corespunzătoare, în 
condiții de siguranță adecvate;
(d) modul și condițiile în care pot obține
măsuri de protecție și se pot deplasa în 
cadrul Uniunii cu același nivel de 
protecție.

Or. en

Justificare

Sprijinul psihologic poate fi important pentru victime, dar nu este întotdeauna suficient; spre 
exemplu, victimele violenței domestice ar putea avea nevoie de sprijin financiar imediat, 
deoarece au fost dependente financiar de persoana învinuită. Acest lucru poate fi foarte 
urgent: uneori victimele nu dispun de suficienți bani nici măcar pentru a cumpăra alimente 
pentru ele și copiii lor; este, așadar, preferabil să fie utilizat termenul de asistență 
„adecvată”.

Amendamentul 268
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când victima este un copil, este 
esențial ca acestuia să i se pună la 
dispoziție toate informațiile menționate la 
primul alineat într-un mod adecvat. 
Informațiile sunt ușor accesibile și oferă 
orientări clare cu privire la procedurile 
relevante.

Or. fr

Amendamentul 269
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile sunt furnizate fie oral, fie în 
scris, într-un limbaj simplu și accesibil, 
ținând seama de eventualele nevoi 
speciale ale victimei și de circumstanțele 
relevante.

Or. en

Amendamentul 270
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri ca victimelor 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
statului membru în cauză să li se pună la 
dispoziție informațiile menționate la 
primul alineat, într-o limbă pe care o 
înțeleg.

Or. en

Amendamentul 271
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate cu privire la dreptul lor de a 
primi următoarele informații referitoare la 
cauza lor și că ele primesc respectivele 
informații în cazul în care și-au exprimat 
dorința în acest sens:

(1) Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate, fără întârzieri inutile, cu 
privire la dreptul lor de a primi următoarele 
informații referitoare la cauza lor:

Or. en
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Amendamentul 272
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate cu privire la dreptul lor de a 
primi următoarele informații referitoare la 
cauza lor și că ele primesc respectivele 
informații în cazul în care și-au exprimat 
dorința în acest sens:

(1) Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate cu promptitudine cu privire 
la dreptul lor de a primi următoarele 
informații referitoare la cauza lor, cu 
excepția cazului în care și-au exprimat în 
mod explicit dorința de a nu primi aceste 
informații.

Or. en

Amendamentul 273
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate cu privire la dreptul lor de a 
primi următoarele informații referitoare la 
cauza lor și că ele primesc respectivele 
informații în cazul în care și-au exprimat 
dorința în acest sens:

(1) Statele membre se asigură că toate 
victimele sunt informate, într-o limbă pe 
care o înțeleg, cu privire la dreptul lor de a 
primi următoarele informații referitoare la 
cauza lor și că ele primesc respectivele 
informații în cazul în care și-au exprimat 
dorința în acest sens:

Or. en

Amendamentul 274
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de a încetare a 
procedurilor penale inițiate ca urmare a 
plângerii privind săvârșirea unei infracțiuni 
care a fost depusă de victimă, cum ar fi o 
decizie de a nu continua sau de a înceta 
ancheta sau urmărirea penală sau o 
hotărâre finală, inclusiv o sentință, într-un 
proces;

(a) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de încetare a 
procedurilor penale inițiate ca urmare a 
plângerii privind săvârșirea unei infracțiuni 
care a fost depusă de victimă, cum ar fi o 
decizie de a nu continua sau de a înceta 
ancheta sau urmărirea penală sau o 
hotărâre finală sau decizia unui juriu în 
care nu sunt prezente motivele, conform 
legislației naționale, inclusiv o sentință, 
într-un proces;

Or. en

Amendamentul 275
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de a încetare a 
procedurilor penale inițiate ca urmare a 
plângerii privind săvârșirea unei 
infracțiuni care a fost depusă de victimă, 
cum ar fi o decizie de a nu continua sau de 
a înceta ancheta sau urmărirea penală sau o 
hotărâre finală, inclusiv o sentință, într-un 
proces;

(a) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de încetare a 
procedurilor penale, cum ar fi o decizie de 
a nu continua sau de a înceta ancheta sau 
urmărirea penală sau o hotărâre finală, 
inclusiv o sentință, într-un proces;

Or. en

Amendamentul 276
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații care să îi permită victimei să 
ia la cunoștință stadiul procedurii penale 
inițiate ca urmare a plângerii privind 
săvârșirea unei infracțiuni, care a fost 
depusă de victimă, cu excepția situației în 
care desfășurarea corespunzătoare a cauzei 
ar putea fi afectată;

(b) informații care să îi permită victimei să 
ia la cunoștință stadiul procedurii penale, 
cu excepția situației în care desfășurarea 
corespunzătoare a cauzei ar putea fi 
afectată;

Or. en

Amendamentul 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații privind disponibilitatea 
serviciilor de sănătate, psihologice, 
sociale sau a altor servicii relevante, 
precum și modalitățile de acces la aceste 
servicii înaintea, pe durata procesului sau 
după ce acesta a avut loc, a fost amânat 
sau anulat, împreună cu consilierea sau 
reprezentarea juridică sau de altă natură, 
compensațiile și sprijinul financiar de 
urgență, atunci când este cazul;

Or. en

Amendamentul 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) informații privind procedurile pentru 
procesele pentru infracțiuni adulte și 
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juvenile, inclusiv rolul victimelor copii, 
importanța, programarea și modalitatea 
de depunere a mărturiei și modalitățile în 
care vor fi realizate audierile pe durata 
anchetei și a procesului;

Or. en

Amendamentul 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) informații privind mecanismele de 
sprijin existente aflate la dispoziția 
victimei atunci când aceasta depune o 
plângere și participă la anchetă și la 
procedurile în instanță;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate, 
fără întârzieri inutile, atunci când 
persoana arestată, aflată în arest, urmărită 
penal sau condamnată pentru faptele care 
privesc victimele este eliberată din 
închisoare sau a evadat din detenție. 
Victimele sunt, de asemenea, informate 
cu privire la orice măsuri luate și care 
vizează protecția lor, cum ar fi ordinele de 
restricție sau cele de interzicere a oricăror 
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forme de contact. Statele membre 
garantează că victimele beneficiază de 
sprijin și asistență efective la primirea 
informațiilor respective.

Or. en

Amendamentul 281
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate, 
fără întârzieri inutile, atunci când 
persoana arestată, aflată în arest, urmărită 
penal sau condamnată pentru faptele care 
privesc victimele este eliberată din 
închisoare sau a evadat din detenție sau 
din arestul preventiv. Victimele sunt, de 
asemenea, informate fără întârzieri 
inutile cu privire la ordinele de restricție 
emise de autoritățile judiciare și care 
vizează protecția victimelor, cum ar fi 
ordinele de interzicere a oricăror forme de 
contact. Statele membre garantează că 
victimele beneficiază de sprijin și asistență 
efective la primirea acestor informații.
Victimele primesc aceste informații, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă cunoaște faptul că notificarea 
eliberării este în măsură să prejudicieze 
infractorul.

Or. en

Amendamentul 282
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare.
Victimele primesc aceste informații dacă
și-au exprimat dorința în acest sens.

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victimele este eliberată din închisoare, cu 
excepția cazului în care și-au exprimat în 
mod explicit dorința de a nu primi aceste 
informații.

Or. en

Amendamentul 283
Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

(2) Statele membre se asigură că tuturor 
victimelor li se oferă posibilitatea de a fi 
informate atunci când persoana urmărită 
penal sau condamnată pentru faptele care 
privesc victimele este eliberată din orice tip 
de detenție. Toate victimele primesc aceste 
informații dacă și-au exprimat dorința în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 284
Licia Ronzulli

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
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atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victimele este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens, iar 
decizia lor poate fi modificată în orice 
moment.

Or. it

Amendamentul 285
Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate, 
fără întârzieri inutile, atunci când 
persoana arestată, aflată în arest, urmărită 
penal sau condamnată pentru faptele care 
privesc victimele este eliberată din 
închisoare sau a evadat din detenție. 
Statele membre garantează că victimele 
beneficiază de sprijin și asistență efective 
la primirea informațiilor respective.

Or. it

Amendamentul 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 

(2) Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate, 
fără întârzieri inutile, atunci când 
persoana arestată, aflată în arest, urmărită 
penal sau condamnată pentru faptele care 
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Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

privesc victimele este eliberată din 
închisoare sau a evadat din detenție. 
Statele membre garantează că victimele 
beneficiază de sprijin și asistență efective 
la primirea acestor informații, inclusiv, 
dacă este posibil, dreptul la o cale de atac.
Victimele primesc aceste informații, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă cunoaște faptul că notificarea 
eliberării este în măsură să prejudicieze 
infractorul.

Or. en

Amendamentul 287
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că victimele 
care afirmă că nu doresc să primească 
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(2) nu primesc respectivele informații.

(3) Statele membre garantează dreptul 
victimelor de a modifica oricând decizia
cu privire la dorința de a primi sau nu
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(2).

Or. en

Amendamentul 288
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele și familiile acestora înțeleg și 
că pot fi înțelese pe deplin în cursul 
oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile competente începând cu 
primul contact cu acestea, pe durata și 



AM\894864RO.doc 121/136 PE483.693v02-00

RO

după încheierea procedurilor penale sau a 
altor procese legate de infracțiune, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Or. es

Amendamentul 289
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități. În acest 
context, se ține cont în mod deosebit de 
dificultățile legate de înțelegere sau 
comunicare, ce se pot datora unui 
handicap de orice fel, drept pentru care se 
acordă prioritate mijloacelor de informare 
și formatelor accesibile.

Or. es

Amendamentul 290
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile competente în procedurile 
penale, inclusiv în cazul în care 
informațiile sunt furnizate de aceste 
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autorități.

Or. en

Amendamentul 291
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că toate victimele înțeleg și că pot fi 
înțelese în cursul oricărei interacțiuni pe 
care o au cu autoritățile publice în 
procedurile penale, inclusiv în cazul în care 
informațiile sunt furnizate de aceste 
autorități.

Or. en

Amendamentul 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că toate victimele, având în vedere nevoile 
lor individuale și specifice, înțeleg și că 
pot fi înțelese în cursul oricărei interacțiuni 
pe care o au cu autoritățile publice în 
procedurile penale, inclusiv în cazul în care 
informațiile sunt furnizate de aceste 
autorități.

Or. en
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Amendamentul 293
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopurile prezentului alineat, se acordă 
o atenție deosebită atunci când victima 
este un copil.

Or. fr

Amendamentul 294
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
utilizată în procedurile penale la care 
participă pot beneficia, la cerere și gratuit, 
de servicii de interpretariat în timpul 
interogatoriilor și audierilor victimei din 
cadrul procedurilor penale, în relația cu 
organele de anchetă și autoritățile judiciare, 
inclusiv în cursul interogatoriilor de către 
organele de poliție, precum și de servicii de 
interpretariat în momentul participării 
victimelor la audierile în fața instanței și a 
oricăror audieri intermediare care sunt 
necesare.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
utilizată în procedurile penale la care 
participă pot beneficia, gratuit, de servicii 
de interpretariat în timpul interogatoriilor și 
audierilor victimei din cadrul procedurilor 
penale, în relația cu organele de anchetă și 
autoritățile judiciare, inclusiv în cursul 
interogatoriilor de către organele de poliție, 
precum și de servicii de interpretariat în 
momentul participării victimelor la 
audierile în fața instanței și a oricăror 
audieri intermediare care sunt necesare și 
pe durata comunicărilor cu consultantul 
lor juridic.

Or. en

Amendamentul 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
utilizată în procedurile penale la care 
participă pot beneficia, la cerere și gratuit, 
de servicii de interpretariat în timpul 
interogatoriilor și audierilor victimei din 
cadrul procedurilor penale, în relația cu 
organele de anchetă și autoritățile judiciare, 
inclusiv în cursul interogatoriilor de către 
organele de poliție, precum și de servicii de 
interpretariat în momentul participării 
victimelor la audierile în fața instanței și a 
oricăror audieri intermediare care sunt 
necesare.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
utilizată în procedurile penale la care 
participă pot beneficia, la cerere și gratuit, 
de servicii de interpretariat în timpul 
interogatoriilor și audierilor victimei din 
cadrul procedurilor penale, în relația cu 
organele de anchetă și autoritățile judiciare, 
inclusiv în cursul interogatoriilor de către 
organele de poliție, precum și de servicii de 
interpretariat în momentul participării 
victimelor la audierile în fața instanței și a 
oricăror audieri intermediare care sunt 
necesare. Această interpretare ține cont de 
nevoile specifice ale victimei și de măsura 
în care aceasta ar putea avea nevoie de 
asistență suplimentară pentru a înțelege 
pe deplin implicațiile oricărei comunicări 
orale. Se iau măsuri pentru a asigura că 
acest lucru este explicat într-un mod 
delicat și ușor de înțeles, luând în 
considerare în mod corespunzător vârsta 
și nivelul de maturitate al victimei.

Or. en

Amendamentul 296
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
utilizată în procedurile penale la care 
participă pot beneficia, la cerere și gratuit, 
de servicii de interpretariat în timpul 
interogatoriilor și audierilor victimei din 
cadrul procedurilor penale, în relația cu 

(1) Statele membre se pot asigura că 
victimele care nu înțeleg sau nu vorbesc 
limba utilizată în procedurile penale la care 
participă pot beneficia, la cerere, de 
servicii de interpretariat în timpul 
interogatoriilor și audierilor victimei din 
cadrul procedurilor penale, în relația cu 
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organele de anchetă și autoritățile judiciare, 
inclusiv în cursul interogatoriilor de către 
organele de poliție, precum și de servicii de 
interpretariat în momentul participării 
victimelor la audierile în fața instanței și a 
oricăror audieri intermediare care sunt 
necesare.

organele de anchetă și autoritățile judiciare, 
inclusiv în cursul interogatoriilor de către 
organele de poliție, precum și de servicii de 
interpretariat în momentul participării 
victimelor la audierile în fața instanței și a 
oricăror audieri intermediare care sunt 
necesare.

Or. nl

Amendamentul 297
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri ca 
victimelor care doresc să raporteze o 
infracțiune și care nu înțeleg sau nu 
vorbesc limba autorității competente să li 
se faciliteze raportarea infracțiunii. 
Pentru a ajunge la acest rezultat, statele 
membre garantează, ca o condiție 
minimă, faptul că victimele beneficiază de 
asistență în raportarea infracțiunii într-o 
limbă pe care o înțeleg.

Or. en

Amendamentul 298
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează că 
victimelor care doresc să depună o 
plângere referitoare la o infracțiune și 
care nu înțeleg sau vorbesc limba 
autorității competente li se facilitează 
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acest lucru. Statele membre garantează, 
ca o condiție minimă, faptul că victimele 
beneficiază de asistență la depunerea unei 
plângeri referitoare la o infracțiune într-o 
limbă pe care o înțeleg. Statele membre se 
asigură că victimele sunt informate cu 
privire la dreptul lor de a beneficia de 
asistență într-un mod simplu și accesibil 
într-o limbă pe care o înțeleg.

Or. en

Amendamentul 299
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre garantează că o 
victimă care raportează o infracțiune este 
informată într-un limbaj simplu și 
accesibil cu privire la dreptul victimei de a 
primi informații referitoare la dreptul la 
participare activă în cadrul procedurilor 
penale.

Or. en

Amendamentul 300
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre garantează că o 
victimă care depune o plângere privind o 
infracțiune este informată într-un limbaj 
simplu și accesibil pe care victima îl 
înțelege cu privire la dreptul de a primi 
informații referitoare la dreptul victimei 
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la participare activă în cadrul 
procedurilor penale.

Or. en

Amendamentul 301
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a garanta faptul că victimele își 
pot exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale, statele membre se 
asigură că în toate celelalte cazuri și la 
cererea victimei sunt disponibile servicii 
gratuite de interpretariat, în conformitate 
cu nevoile victimei și cu rolul acesteia în 
respectivele proceduri.

(2) Pentru a garanta faptul că victimele își 
pot exercita drepturile în mod efectiv în 
cadrul procedurilor penale, statele membre 
se asigură că în toate celelalte cazuri și la 
cererea victimei sunt disponibile servicii 
gratuite de interpretariat, în conformitate 
cu nevoile victimei și cu rolul acesteia în 
respectivele proceduri. Statele membre 
garantează că victimele sunt informate cu 
privire la dreptul lor de a beneficia de 
interpretare într-un mod simplu și 
accesibil într-o limbă pe care o înțeleg.

Or. en

Amendamentul 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a garanta faptul că victimele își 
pot exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale, statele membre se 
asigură că în toate celelalte cazuri și la 
cererea victimei sunt disponibile servicii 
gratuite de interpretariat, în conformitate 
cu nevoile victimei și cu rolul acesteia în 
respectivele proceduri.

(2) Pentru a garanta faptul că victimele își 
pot exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale, statele membre se 
asigură că în toate celelalte cazuri și la 
cererea victimei sunt disponibile servicii 
gratuite de interpretariat, în conformitate 
cu nevoile individuale și specifice ale 
victimei și cu rolul acesteia în respectivele 



PE483.693v02-00 128/136 AM\894864RO.doc

RO

proceduri, pentru a asigura faptul că 
victima înțelege pe deplin toate 
informațiile comunicate.

Or. en

Amendamentul 303
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a garanta faptul că victimele își 
pot exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale, statele membre se 
asigură că în toate celelalte cazuri și la 
cererea victimei sunt disponibile servicii 
gratuite de interpretariat, în conformitate 
cu nevoile victimei și cu rolul acesteia în 
respectivele proceduri.

(2) Pentru a garanta faptul că victimele își 
pot exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale, statele membre pot 
asigura că în toate celelalte cazuri și la 
cererea victimei sunt disponibile servicii de 
interpretariat, în conformitate cu nevoile 
victimei și cu rolul acesteia în respectivele 
proceduri.

Or. nl

Amendamentul 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă este cazul, pot fi utilizate 
tehnologii de comunicare, cum ar fi 
videoconferința, telefonul sau internetul, cu 
excepția cazului în care este necesară 
prezența fizică a interpretului pentru ca 
victima să-și poată exercita în mod 
corespunzător drepturile sau să poată 
înțelege procedura.

(3) Dacă este cazul, pot fi utilizate 
tehnologii de comunicare, cum ar fi 
videoconferința, telefonul sau internetul, cu 
excepția cazului în care este necesară 
prezența fizică a interpretului pentru ca 
victima să-și poată exercita în mod 
corespunzător drepturile sau să poată 
înțelege procedura. Atunci când victima 
este un copil, se garantează faptul că toate 
camerele sau sălile de așteptare alocate 
victimei în scopul unei videoconferințe, al 
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unei audieri sau al unui interviu sunt 
adaptate la nevoile copiilor și nu sunt 
amenințătoare.

Or. en

Amendamentul 305
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o victimă 
care nu înțelege sau nu vorbește limba în 
care se desfășoară procedurile penale 
respective primește gratuit o traducere, în 
cazul în care dorește acest lucru, a 
următoarelor informații, în măsura în care 
acestea sunt puse la dispoziția victimei:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 306
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o victimă 
care nu înțelege sau nu vorbește limba în 
care se desfășoară procedurile penale 
respective primește gratuit o traducere, în 
cazul în care dorește acest lucru, a 
următoarelor informații, în măsura în care 
acestea sunt puse la dispoziția victimei:

(4) Statele membre se asigură că o victimă 
care nu înțelege sau nu vorbește limba în 
care se desfășoară procedurile penale 
respective primește gratuit o traducere, în 
cazul în care dorește acest lucru, a 
următoarelor informații, într-o limbă pe 
care victima o înțelege, în măsura în care 
acestea sunt puse la dispoziția victimei:

Or. en
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Amendamentul 307
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că o victimă 
care nu înțelege sau nu vorbește limba în 
care se desfășoară procedurile penale 
respective primește gratuit o traducere, în 
cazul în care dorește acest lucru, a 
următoarelor informații, în măsura în care 
acestea sunt puse la dispoziția victimei:

(4) Statele membre pot să garanteze că o 
victimă care nu înțelege sau nu vorbește 
limba în care se desfășoară procedurile 
penale respective primește o traducere, în 
cazul în care dorește acest lucru, a 
următoarelor informații, în măsura în care 
acestea sunt puse la dispoziția victimei:

Or. nl

Amendamentul 308
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) plângerea privind săvârșirea 
infracțiunii, depusă la autoritatea 
competentă;

(a) părțile esențiale ale plângerii privind 
săvârșirea infracțiunii, depusă la autoritatea 
competentă;

Or. en

Amendamentul 309
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile esențiale pentru ca victima 
să își poată exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale în conformitate cu 
nevoile sale și cu rolul său în cadrul 

(c) informațiile esențiale pentru ca victima 
să își poată exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale. Victimele sau 
consultanții juridici ai acestora pot trimite 
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respectivelor proceduri. o solicitare motivată susținând că orice 
altă informație este esențială.

Or. en

Amendamentul 310
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile esențiale pentru ca victima 
să își poată exercita drepturile în cadrul 
procedurilor penale în conformitate cu 
nevoile sale și cu rolul său în cadrul 
respectivelor proceduri.

(c) informațiile esențiale pentru ca victima 
să își poată exercita în mod efectiv 
drepturile în cadrul procedurilor penale în 
conformitate cu nevoile sale și cu rolul său 
în cadrul respectivelor proceduri.

Or. en

Amendamentul 311
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Serviciile de interpretare și traducere 
nu întârzie în mod nerezonabil 
procedurile penale.

Or. de

Justificare

Punctul central al procedurilor penale îl reprezintă pârâtul, a cărui vină trebuie încă 
dovedită și care se presupune că este nevinovat până în acel moment. Activitățile de 
traducere pot prelungi în mod excesiv procedurile, mai ales atunci când presupusul autor al 
infracțiunii se află în arest, așa încât aceste activități ar trebui limitate la cazurile esențiale și 
necesare.
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Amendamentul 312
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură de existența 
unei proceduri sau a unui mecanism prin 
care să se stabilească dacă victima vorbește 
și înțelege limba în care se desfășoară 
procedurile penale și dacă are nevoie să fie 
asistată de un traducător sau un interpret.

(5) Statele membre se asigură de existența 
unei proceduri sau a unui mecanism prin 
care să se stabilească dacă victima vorbește 
și înțelege limba în care se desfășoară 
procedurile penale și dacă are nevoie să fie 
asistată de un traducător sau un interpret.
În statele membre care au mai multe limbi 
oficiale, acest drept se aplică limbii 
oficiale alese de către victimă, chiar dacă 
aceasta nu este limba utilizată în mod 
obișnuit în statul membru respectiv.

Or. es

Amendamentul 313
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură de existența 
unei proceduri sau a unui mecanism prin 
care să se stabilească dacă victima vorbește 
și înțelege limba în care se desfășoară 
procedurile penale și dacă are nevoie să fie 
asistată de un traducător sau un interpret.

(5) Statele membre pot să asigure existența 
unei proceduri sau a unui mecanism prin 
care să se stabilească dacă victima vorbește 
și înțelege limba în care se desfășoară 
procedurile penale și dacă are nevoie să fie 
asistată de un traducător sau un interpret.

Or. nl

Amendamentul 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, care acționează în mod 
independent și în interesele victimei, din 
momentul în care victimele suferă 
prejudicii, pe durata și după încheierea 
procedurilor penale și indiferent de locul 
în care a avut loc infracțiunea.

Or. en

Amendamentul 315
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite, confidențiale și adecvate de 
sprijinire a victimelor, care acționează în 
mod independent și în interesele victimei, 
din momentul în care victimele suferă 
prejudicii, pe durata și după încheierea 
procedurilor penale și indiferent de locul 
în care a avut loc infracțiunea. Victimele 
cu nevoi specifice au acces la serviciile de 
sprijinire a victimelor specializate în tipul 
de infracțiune suferită de către victimă, 
pentru a beneficia de un sprijin de cea
mai înaltă calitate.

Or. en

Justificare

Criteriul independenței trebuie să se aplice indiferent de natura publică sau privată a 
serviciilor de asistență și sprijin.
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Amendamentul 316
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și membrii familiilor acestora au acces la 
servicii gratuite și confidențiale de 
sprijinire a victimelor, în conformitate cu 
nevoile lor înainte, în timpul și pentru o 
durată adecvată după încetarea 
procedurilor penale.

Or. en

Amendamentul 317
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite, ușor accesibile și confidențiale de 
sprijinire a victimelor, din momentul în 
care victimele suferă prejudicii, pe durata 
și după încheierea procedurilor penale și 
indiferent de locul în care a avut loc 
infracțiunea, indiferent de statutul lor 
juridic.

Or. en

Amendamentul 318
Claude Moraes
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și membrii familiilor acestora au acces la 
servicii gratuite și confidențiale de 
sprijinire a victimelor, în conformitate cu 
nevoile lor, atât în propriile state membre, 
cât și în alte state membre, în cazul în 
care acest lucru este necesar.

Or. en

Justificare

Acest lucru va permite victimelor și familiilor acestora să aibă acces la serviciile de sprijinire 
a victimelor în situațiile transfrontaliere, atunci când infracțiunea a avut loc într-un stat 
membru diferit de cel în care acestea trăiesc.

Amendamentul 319
Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că victimele 
și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

(1) Statele membre pot să asigure că 
victimele și familiile acestora au acces la 
servicii confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

Or. nl

Amendamentul 320
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)



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

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Victimele anumitor tipuri de 
infracțiuni, cum ar fi violența de gen și 
abuzul asupra copiilor, au acces la 
servicii de sprijinire specializate, pentru a 
garanta că acestea beneficiază de cea mai 
bună asistență cu putință.

Or. es

Amendamentul 321
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că victimele 
beneficiază de asistență și sprijin de 
îndată ce autoritățile competente au 
motive întemeiate să creadă că este posibil 
ca acestea să fi fost obiectul unei 
infracțiuni ce intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

Or. it


