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Predlog spremembe 103
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropska unija si je za cilj zastavila 
ohranjanje in razvijanje območja svobode, 
varnosti in pravice, katerega temelj je 
vzajemno priznavanje sodnih odločb v 
civilnih in kazenskih zadevah.

(1) Evropska unija si je za cilj zastavila 
ohranjanje in razvijanje območja svobode, 
varnosti in pravice na podlagi spoštovanja 
človekovih pravic, demokratičnih 
institucij in pravne države, katerega temelj 
je vzajemno priznavanje sodnih odločb v 
civilnih in kazenskih zadevah.

Or. en

Predlog spremembe 104
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija je zavezana zaščiti žrtev kaznivih 
dejanj in določitvi minimalnih standardov 
ter je sprejela Okvirni sklep Sveta 
2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o 
položaju žrtev v kazenskem postopku. V 
okviru stockholmskega programa, ki ga je 
sprejel Evropski svet na zasedanju 10. in 
11. decembra 2009, so bile Komisija in 
države članice zaprošene, naj preučijo 
načine izboljšanja zakonodaje in praktične 
podporne ukrepe za zaščito žrtev.

(2) Unija je zavezana zaščiti žrtev kaznivih 
dejanj in določitvi minimalnih standardov 
ter je sprejela Okvirni sklep Sveta 
2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o 
položaju žrtev v kazenskem postopku. V 
okviru stockholmskega programa, ki ga je 
sprejel Evropski svet na svojem zasedanju 
10. in 11. decembra 2009, so bile Komisija 
in države članice zaprošene, naj na 
področju zaščite žrtev proučijo načine 
izboljšanja zakonodaje in praktične ukrepe 
v podporo žrtvam, pri tem pa pozornost na 
podpori in priznavanju vseh žrtev, zlasti 
terorizma, vključijo kot evropsko 
prednostno nalogo.

Or. es
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Predlog spremembe 105
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija je zavezana zaščiti žrtev kaznivih 
dejanj in določitvi minimalnih standardov, 
sprejela pa je tudi Okvirni sklep Sveta 
2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o 
položaju žrtev v kazenskem postopku. V 
okviru stockholmskega programa, ki ga je 
sprejel Evropski svet na svojem zasedanju 
10. in 11. decembra 2009, so bile Komisija 
in države članice zaprošene, naj na 
področju zaščite žrtev proučijo načine 
izboljšanja zakonodaje in praktične ukrepe 
v podporo žrtvam.

(2) Unija je zavezana zaščiti žrtev kaznivih 
dejanj in določitvi minimalnih standardov, 
sprejela pa je tudi Okvirni sklep Sveta 
2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o 
položaju žrtev v kazenskem postopku. V 
okviru stockholmskega programa, ki ga je 
sprejel Evropski svet na svojem zasedanju 
10. in 11. decembra 2009, so bile Komisija 
in države članice zaprošene, naj na 
področju zaščite žrtev proučijo načine 
izboljšanja zakonodaje in praktične ukrepe 
v podporo žrtvam ter kako okrepiti 
območje svobode, varnosti in pravice z 
ukrepi, osredotočenimi na interese in 
potrebe državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 106
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Ta direktiva je del zakonodajnega 
svežnja, katerega namen je krepitev pravic 
žrtev v Uniji. Pri izvajanju te direktive bi 
morale države članice upoštevati 
Direktivo 2011/92/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
2011 o boju proti spolni zlorabi in 
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji1. 
______________
1 UL L 335, 17.12.2011, str. 1.
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Or. it

Predlog spremembe 107
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Sklepi Sveta o izkoreninjenju nasilja 
nad ženskami v Evropski uniji z dne 8. 
marca 2010 so pozvali države članice, naj 
namenijo ustrezna sredstva za 
preprečevanje nasilja nad ženskami in boj 
proti njemu ter naj žrtvam zagotovijo 
ustrezno pomoč in zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 108
Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 5. aprila 2011 o prednostnih nalogah 
in splošnem pregledu novega političnega 
okvira EU za boj proti nasilju nad 
ženskami1 predlaga strategijo za boj proti 
nasilju nad ženskami, nasilju v družini in 
pohabljanju ženskih spolnih organov kot 
podlago za prihodnje zakonodajne 
instrumente kazenskega prava proti 
nasilju na podlagi spola, pa tudi okvir za 
boj proti nasilju nad ženskami (politika, 
preprečevanje, zaščita, pregon, skrbstvo in 
partnerstvo), ki naj mu sledi akcijski načrt 
EU.
_____________
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1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Predlog spremembe 109
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati spoštljivo, obzirno in 
strokovno v vseh stikih z vsemi javnimi
organi, storitvami za pomoč žrtvam ali
storitvami restorativne pravičnosti, ob 
upoštevanju njihovega osebnega položaja 
ter neposrednih potreb, starosti, spola, 
invalidnosti in ravni zrelosti ter ob 
doslednem spoštovanju njihove fizične, 
duševne in moralne integritete. Zaščititi bi 
jih bilo treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno pomoč, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi
zadosten dostop do pravnega varstva.

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi
pristojnimi organi, službami v podporo
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti ali pristojnimi organi, ki so 
morebiti v stiku z njimi, z upoštevanjem
njihovega osebnega položaja, pravic ter 
neposrednih potreb, starosti, spola, 
invalidnosti in ravni zrelosti ter s celovitim 
spoštovanjem njihove fizične, duševne in 
moralne integritete. Zaščititi bi jih bilo 
treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno pomoč, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi
učinkovit dostop do pravnega varstva.

Or. es

Predlog spremembe 110
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, (5) Kaznivo dejanje je kršitev 
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z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati spoštljivo, obzirno in 
strokovno v vseh stikih z vsemi javnimi 
organi, storitvami za pomoč žrtvam ali 
storitvami restorativne pravičnosti, ob 
upoštevanju njihovega osebnega položaja 
ter neposrednih potreb, starosti, spola, 
invalidnosti in ravni zrelosti ter ob 
doslednem spoštovanju njihove fizične, 
duševne in moralne integritete. Zaščititi bi 
jih bilo treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno pomoč, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi 
zadosten dostop do pravnega varstva.

individualnih pravic žrtev. Žrtvam bi bilo 
treba zato priznati status žrtev in bi jih bilo 
treba obravnavati na oseben, spoštljiv, 
obziren in strokoven način v vseh stikih z 
vsemi javnimi organi, storitvami za pomoč 
žrtvam ali storitvami restorativne 
pravičnosti, ob upoštevanju njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb, 
starosti, spola, invalidnosti in ravni zrelosti 
ter ob doslednem spoštovanju njihove 
fizične, duševne in moralne integritete.
Zaščititi bi jih bilo treba pred sekundarno 
in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
pomoč, da se omogoči njihovo okrevanje, 
imeti pa bi morale tudi zadosten dostop do 
pravnega varstva.

Or. es

Predlog spremembe 111
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi 
organi javne uprave, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti z upoštevanjem njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb,
starosti, spola, invalidnosti in ravni 
zrelosti ter s celovitim spoštovanjem 
njihove fizične, duševne in moralne 
integritete. Zaščititi bi jih bilo treba pred 
sekundarno in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
podporo, da se omogoči njihovo okrevanje, 

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi 
organi javne uprave, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti z upoštevanjem njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb
brez vsakršne diskriminacije zaradi 
razlogov, kot so spol, rasa, barva kože, 
etnični ali socialni izvor, genske lastnosti, 
jezik, vera ali prepričanje, politično ali 
drugo mnenje, narodnost, pripadnost 
narodni manjšini, lastnina, rojstvo, 
invalidnost, starost, spol, spolna identiteta 
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imeti pa bi morale tudi zadosten dostop do 
pravnega varstva.

in izražanje, spolna usmerjenost, 
priseljenstvo in status bivanja, 
zdravstveno stanje (tudi virus HIV in 
AIDS)  ter s celovitim spoštovanjem 
njihove fizične, duševne in moralne 
integritete. Zaščititi bi jih bilo treba pred 
sekundarno in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
podporo, da se omogoči njihovo okrevanje, 
imeti pa bi morale tudi zadosten dostop do 
pravnega varstva.

Or. en

Predlog spremembe 112
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi 
organi javne uprave, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti z upoštevanjem njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb, 
starosti, spola, invalidnosti in ravni zrelosti 
ter s celovitim spoštovanjem njihove 
fizične, duševne in moralne integritete. 
Zaščititi bi jih bilo treba pred sekundarno 
in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
podporo, da se omogoči njihovo okrevanje, 
imeti pa bi morale tudi zadosten dostop do 
pravnega varstva.

(5) Kaznivo dejanje je kršenje 
individualnih pravic žrtev poleg tega, da 
je dejanje proti družbi kot celoti. Žrtvam 
bi bilo treba zato priznati status žrtev in bi 
jih bilo treba obravnavati na spoštljiv, 
obziren in strokoven način v vseh stikih z 
vsemi organi oblasti, službami v podporo 
žrtvam ali pristojnimi službami 
restorativne pravičnosti z upoštevanjem 
njihovega osebnega položaja ter 
neposrednih potreb, starosti, spola, 
invalidnosti in ravni zrelosti ter s celovitim 
spoštovanjem njihove fizične, duševne in 
moralne integritete. Zaščititi bi jih bilo 
treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno podporo, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi 
učinkovit in pravočasen dostop do 
pravnega varstva.

Or. it
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Predlog spremembe 113
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati spoštljivo, obzirno in 
strokovno v vseh stikih z vsemi javnimi 
organi, storitvami za pomoč žrtvam ali 
storitvami restorativne pravičnosti, ob 
upoštevanju njihovega osebnega položaja 
ter neposrednih potreb, starosti, spola, 
invalidnosti in ravni zrelosti ter ob 
doslednem spoštovanju njihove fizične, 
duševne in moralne integritete. Zaščititi bi 
jih bilo treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno pomoč, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi 
zadosten dostop do pravnega varstva.

(5) Kaznivo dejanje je kršenje 
individualnih pravic žrtev, pa tudi dejanje 
proti družbi. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati spoštljivo, obzirno in 
strokovno v vseh stikih z vsemi javnimi 
organi, storitvami za pomoč žrtvam ali 
storitvami restorativne pravičnosti, ob 
upoštevanju njihovega osebnega položaja 
ter neposrednih potreb, starosti, spola, 
invalidnosti in ravni zrelosti ter ob 
doslednem spoštovanju njihove fizične, 
duševne in moralne integritete. Zaščititi bi 
jih bilo treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno pomoč, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi 
zadosten dostop do pravnega varstva.

Or. nl

Predlog spremembe 114
Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato
priznati status žrtev in bi jih bilo treba
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi 
organi javne uprave, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti z upoštevanjem njihovega 

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtve bi bilo treba
obravnavati z vsem spoštovanjem do 
njihovih človekovih pravic, jim priznati 
status žrtev in jih obravnavati na spoštljiv, 
obziren in strokoven način v vseh stikih z 
vsemi organi javne uprave, službami v 
podporo žrtvam ali službami restorativne 
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osebnega položaja ter neposrednih potreb,
starosti, spola, invalidnosti in ravni
zrelosti ter s celovitim spoštovanjem 
njihove fizične, duševne in moralne 
integritete. Zaščititi bi jih bilo treba pred 
sekundarno in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
podporo, da se omogoči njihovo okrevanje, 
imeti pa bi morale tudi zadosten dostop do 
pravnega varstva.

pravičnosti z upoštevanjem njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb
brez vsakršne diskriminacije zaradi 
razlogov, kot so starost, spol, biološki spol, 
barva kože, etnični ali socialni izvor, 
genske lastnosti, jezik, vera ali 
prepričanje, politično ali drugo mnenje, 
pravni status, narodnost, pripadnost 
narodni manjšini, lastnina, rojstvo, spolna 
identiteta in spolno izražanje, spolna 
usmerjenost, priseljenstvo in status 
bivanja, zdravstveno stanje (tudi virusa 
HIV in AIDS) in raven zrelosti ter s 
celovitim spoštovanjem njihove fizične, 
duševne in moralne integritete Zaščititi bi 
jih bilo treba pred sekundarno in ponovno 
viktimizacijo ter ustrahovanjem, prejeti bi 
morale ustrezno podporo, da se omogoči 
njihovo okrevanje, imeti pa bi morale tudi 
zadosten dostop do pravnega varstva.

Or. en

Predlog spremembe 115
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Kaznivo dejanje je tudi dejanje proti 
vsej družbi in vrednotam sobivanja, na 
katerih je izgrajena. To načelo je še zlasti 
jasno, kadar nekatere organizacije 
poskušajo z nedemokratičnimi sredstvi 
spremeniti osnovna pravila sobivanja ali 
uporabijo nasilje, da bi poleg zakonitih 
vzpostavili neuradne sisteme oblasti. 
Takšen primer sta terorizem in mafijske 
organizacije. V teh primerih se pojavijo 
specifične težave, kot so organizirano 
ustrahovanje, ki ustvarja posebne zahteve 
glede zaščite, podpore in priznavanja 
oseb, ki jih prizadene.
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Or. es

Predlog spremembe 116
Ádám Kósa

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Evropski parlament je 25. oktobra 
2011 sprejel resolucijo o mobilnosti in 
vključevanju invalidnih oseb ter o 
evropski strategiji o invalidnosti za 
obdobje 2010–2020. V njej navaja, da so 
številni invalidi zaradi pomanjkanja 
enake zakonske obravnave še naprej žrtev 
diskriminacije, in poziva države članice, 
naj te pomanjkljivosti odpravijo ter med 
drugim invalidom zagotovijo resničen 
dostop do sodnega varstva, zlasti kar 
zadeva njihovo svobodo in dostop do 
komuniciranja (vključno z Braillovo 
pisavo, znakovnimi jeziki in drugimi 
oblikami komuniciranja).

Or. hu

Obrazložitev

Pojasnitev za zaščito pravic žrtev. Evropski parlament je že sprejel stališče o zaščiti pravic 
invalidov v zvezi s sodnim varstvom.

Predlog spremembe 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 

(7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
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si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
integritete, zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do lastnine ter pravic 
otrok, starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
integritete, pravice do nediskriminacije in 
do spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja, načela enakosti med spoloma,
pravice do lastnine ter pravic otrok, 
starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

Or. en

Predlog spremembe 118
Judith Sargentini

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
integritete, zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do lastnine ter pravic 
otrok, starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

(7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
integritete, zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do lastnine ter pravic 
otrok, starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja. Direktiva ne posega v 
konvencijo ZN iz leta 1951 o statusu 
beguncev glede načela nevračanja in v 
temeljne pravice žrtev do prošnje za azil in 
uživanja azila, kadar je to ustrezno. 

Or. en

Predlog spremembe 119
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice (7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
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in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
integritete, zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do lastnine ter pravic 
otrok, starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
integritete, svobode in varnosti, pravice do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do nediskriminacije in
pravice do lastnine ter pravic otrok, 
starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

Or. it

Predlog spremembe 120
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta direktiva določa minimalne 
standarde. Države članice lahko razširijo 
pravice iz te direktive za zagotovitev višje 
stopnje zaščite.

(8) Ta direktiva določa minimalne 
standarde. Države članice lahko razširijo 
pravice iz te direktive za zagotovitev višje 
stopnje zaščite. Pravice žrtev, ki so 
določene v tej direktivi, ne posegajo v 
pravice storilca kaznivega dejanja. Ta 
direktiva bi morala obravnavati tudi 
položaj, ko je bil oseba obsojena zaradi 
storitve kaznivega dejanja. Ta direktiva bi 
se morala uporabljati za kazniva dejanja, 
storjena v Evropski uniji, in kazenske 
postopke, ki se izvajajo v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 121
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ta direktiva deluje na načelu, da 
morajo zato, da bodo žrtve kaznivih dejanj 
prejele ustrezno stopnjo pozornosti, javne 
službe sodelovati na vseh upravnih 
ravneh, tj. na ravni Unije, na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni. Zagovarja 
torej uporabo izkušenj javnih služb iz 
preteklosti, medinstitucionalno 
usklajevanje in sodelovanje vseh vladnih 
ravni pri oblikovanju in izvajanju 
podpornih programov in proučevanju 
finančnih posledic. Namen teh priporočil 
je izpolniti tri cilje: povečati vidnost teh 
programov in olajšati dostop javnosti do 
njih, omejiti ali odstraniti birokratske 
ovire, s katerimi se srečujejo žrtve, ki 
želijo dostopiti programe, ki so na voljo na 
več ravneh, ter zagotoviti vzdrževanje 
podpore. Za doseganje tega bi bilo treba 
izboljšati načelo „dostopa na eni točki“ ali 
„vse na enem mestu“ in sprejeti ukrepe v 
smeri enotne evropske pravne osebnosti za 
opredelitve tovrstne storitve. Upravljanje 
teh dostopnih točk bi bilo treba vzpostaviti 
na upravni ravni, ki je javnosti najbližja, 
ali na ravni, ki je najbolj skladna z 
nacionalno zakonodajo v zadevni državi 
članici. Intenzivno je treba uporabljati 
IKT za prednostno vključevanje teh 
programov v sisteme e-upravljanja.

Or. es

Predlog spremembe 122
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) To direktivo bi bilo treba razlagati in 
uporabljati na način, skladen s pravicami 
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drugih oseb, tudi oseb, ki so osumljene ali 
obtožene storitve kaznivega dejanja. 
Visoka raven zaščite žrtev kaznivih dejanj 
ne bi smela posegati v pravico do 
obrambe, zapisano v členu 48 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Ukrepe za zaščito žrtev, določene v tej 
direktivi, je treba dosledno razlagati in v 
skladu z načelom o pravici do poštenega 
sojenja, kot jo določa Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah in jo razlaga 
sodna praksa Evropskega sodišča za 
človekove pravice.

Or. en

Predlog spremembe 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med storilcem kaznivega dejanja
in žrtvijo. Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi. Ukrepi v zvezi s tako podporo in 
pomočjo bi morali biti po potrebi 
specifični glede na spol in dostopni žrtvam 
invalidom.

Or. en
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Predlog spremembe 124
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je ključna tako za 
okrevanje žrtve kot pri vseh odločitvah, da 
se kaznivo dejanje končno prijavi. Ukrepi v 
zvezi s tako podporo in pomočjo bi morali 
biti specifični glede na spol in bi morali 
upoštevati starost žrtve.

Or. it

Predlog spremembe 125
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja ali kršitelj odkrit, prijet, 
preganjan ali obsojen, ter ne glede na 
družinske povezave med storilcem 
kaznivega dejanja ali kršiteljem in žrtvijo. 
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kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi. Če je žrtev otrok, bi moral biti 
nosilec starševske odgovornosti 
upravičen, da v imenu otroka uveljavlja 
pravice, določene v tej direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 126
Judith Sargentini

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med storilcem kaznivega dejanja 
in žrtvijo. Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi. Ukrepi v zvezi s tako podporo in 
pomočjo bi morali biti po potrebi 
specifični glede na spol in dostopni žrtvam 



PE483.693v02-00 18/127 AM\894864SL.doc

SL

invalidom.

Or. en

Predlog spremembe 127
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med storilcem kaznivega dejanja 
in žrtvijo. Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. Tudi 
otroci, ki so priče nasilja v družini, lahko 
kažejo podobne psihološke reakcije kot 
otroci, ki so bili  žrtve dejanske zlorabe. V 
okviru te direktive bi zato takšne posredne 
žrtve morale biti prav tako upravičene do 
zaščite, podpore in pravice do odškodnine. 
Žrtve potrebujejo ustrezno podporo in 
pomoč še preden prijavijo kaznivo dejanje. 
Takšna podpora je lahko ključna tako za 
okrevanje žrtve kot pri vseh odločitvah, da 
se kaznivo dejanje končno prijavi.

Or. en

Predlog spremembe 128
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot (9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
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žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč, ne glede na to, ali so prijavile
kaznivo dejanje. Takšna podpora je lahko 
ključna tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je le pojasnilo, ki ne spreminja smisla predloga Komisije. S tem 
predlogom spremembe želimo le razjasniti, da žrtve potrebujejo podporo in pomoč, preden 
prijavijo kaznivo dejanje, in tudi odločitev, da kaznivega dejanja ne bodo prijavile, ne 
spremeni potrebe po podpori in pomoči.

Predlog spremembe 129
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve, in 
imajo legitimen interes tudi pri vseh 
ustreznih popravnih in odškodninskih 
ukrepih. V okviru te direktive bi morale 
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in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

biti takšne neposredne žrtve prav tako 
upravičene do zaščite. Žrtve potrebujejo 
ustrezno podporo in pomoč še preden 
prijavijo kaznivo dejanje. Takšna podpora 
je lahko ključna tako za okrevanje žrtve kot 
pri vseh odločitvah, da se kaznivo dejanje 
končno prijavi. Ukrepi v zvezi s tako 
podporo in pomočjo bi morali biti po 
potrebi specifični glede na spol.

Or. it

Predlog spremembe 130
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi zato takšne posredne 
žrtve morale biti prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi.

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve, enako 
pa velja za preživele žrtve, ki so tako resno 
poškodovane, da potrebujejo obsežno 
pomoč družinskih članov ali drugih oseb.   
V okviru te direktive bi zato takšne 
posredne žrtve morale biti prav tako 
upravičene do zaščite. Žrtve potrebujejo 
ustrezno podporo in pomoč še preden 
prijavijo kaznivo dejanje. Takšna podpora 
je lahko ključna tako za okrevanje žrtve kot 
pri vseh odločitvah, da se kaznivo dejanje 
končno prijavi.

Or. lt
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Predlog spremembe 131
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Viktimizacijo, ki ni neposreden 
rezultat kaznivega dejanja, temveč je 
posledica odziva ali neodziva institucij in 
drugih posameznikov v odnosu do žrtve, 
poznana pa je tudi kot „sekundarna 
viktimizacija“, bi bilo treba preprečevati z 
zagotavljanjem storitev za žrtve, ki bi 
ponujale svojim uporabnikom primeren 
pristop. Takšne storitve bi morale 
priznavati dinamiko, ki se razlikuje glede 
na spol, ter učinke in posledice specifičnih 
vrst nasilja, četudi bi se opravljale na 
podlagi enakosti med spoloma in 
človekovih pravic.

Or. it

Predlog spremembe 132
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 b) Pojem „družinskih članov“ je 
določen v nacionalni zakonodaji držav 
članic in ga ta direktiva ne bi smela 
urejati.

Or. en

Predlog spremembe 133
Ádám Kósa



PE483.693v02-00 22/127 AM\894864SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri zagotavljanju informacij bi bilo 
treba navesti dovolj podrobnosti, da bi bile 
žrtve spoštljivo obravnavane ter da bi jim 
bilo omogočeno sprejemanje premišljenih 
odločitev v zvezi z njihovim sodelovanjem 
v postopku in načinom uveljavljanja 
njihovih pravic. S tem v zvezi so zlasti 
pomembne informacije, ki omogočajo 
žrtvi, da je seznanjena s trenutnim stanjem 
kakršnega koli postopka in njegovega 
napredka. To prav tako velja za 
informacije, ki omogočajo žrtvi, da se 
odloči, ali bo zaprosila za presojo odločbe, 
da se ne izvede pregon.

(10) Pri zagotavljanju informacij bi bilo 
treba navesti dovolj podrobnosti, da bi bile 
žrtve spoštljivo obravnavane ter da bi jim 
bilo omogočeno sprejemanje premišljenih 
odločitev v zvezi z njihovim sodelovanjem 
v postopku in načinom uveljavljanja 
njihovih pravic. S tem v zvezi so zlasti 
pomembne informacije, podane na 
ustrezen in razumljiv način, ki žrtvi 
omogočajo, da je seznanjena s trenutnim 
stanjem kakršnega koli postopka in 
njegovega napredka. To prav tako velja za 
informacije, ki omogočajo žrtvi, da se 
odloči, ali bo zaprosila za presojo odločbe, 
da se ne izvede pregon.

Or. hu

Obrazložitev

Pojasnitev za zaščito pravic žrtev.

Predlog spremembe 134
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave, službe v 
podporo žrtvam ter službe restorativne 
pravičnosti, bi morali biti v največji možni 
meri posredovani prek vrste medijev na 
način, ki ga žrtev lahko razume. Zagotoviti 
bi bilo tudi treba, da je žrtev v postopku 
mogoče razumeti. V tem smislu bi bilo 
treba upoštevati žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave, službe v 
podporo žrtvam ter službe restorativne 
pravičnosti, bi morali biti v največji možni 
meri posredovani prek vrste medijev na 
način, ki ga žrtev lahko razume. Te 
informacije in nasvete bi bilo treba 
posredovati v preprostem in razumljivem 
jeziku. Zagotoviti bi bilo tudi treba, da je 
žrtev v postopku mogoče razumeti. V tem 
smislu bi bilo treba upoštevati žrtvino 
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čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne ali fizične okvare, kot so tiste, 
povezane z vidom ali sluhom. Prav tako bi 
bilo treba v kazenskem postopku 
upoštevati omejene zmožnosti žrtve, da 
sporoča informacije.

znanje jezika, ki se uporablja za 
zagotavljanje informacij, njeno starost, 
zrelost, intelektualne in čustvene 
zmožnosti, pismenost ter vse duševne ali 
fizične okvare, kot so tiste, povezane z 
vidom ali sluhom. Prav tako bi bilo treba v 
kazenskem postopku upoštevati omejene 
zmožnosti žrtve, da sporoča informacije.
Žrtve bi morale imeti možnost, da kaznivo 
dejanje prijavijo v jeziku, ki ga razumejo.

Or. en

Predlog spremembe 135
Ádám Kósa

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave in ki so 
zagotovljene v okviru storitev v podporo 
žrtvam ter storitev restorativne pravičnosti, 
bi morali biti v največji možni meri 
posredovani prek vrste medijev na način, ki 
ga žrtev lahko razume. Zagotoviti bi bilo 
tudi treba, da je žrtev v postopku mogoče 
razumeti. V tem smislu bi bilo treba 
upoštevati žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 
čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne ali fizične okvare, kot je na primer 
okvara vida ali sluha. Prav tako bi bilo 
treba v kazenskem postopku upoštevati 
omejene zmožnosti žrtve, da sporoča 
informacije.

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave in ki so 
zagotovljene v okviru storitev v podporo 
žrtvam ter storitev restorativne pravičnosti, 
bi morali biti v največji možni meri 
posredovani prek vrste medijev na način, ki 
ga žrtev lahko razume. Zagotoviti bi bilo 
tudi treba, da je žrtev v postopku mogoče 
razumeti. V tem smislu bi bilo treba 
upoštevati: žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 
čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne, fizične ali senzorične okvare, kot 
je na primer okvara vida ali sluha. Prav 
tako bi bilo treba v kazenskem postopku 
upoštevati omejene zmožnosti žrtve, da 
sporoča informacije.

Or. hu

Obrazložitev

Kategorije je potrebno razjasniti.
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Predlog spremembe 136
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave in ki so 
zagotovljene v okviru storitev v podporo 
žrtvam ter storitev restorativne pravičnosti, 
bi morali biti v največji možni meri 
posredovani prek vrste medijev na način, ki 
ga žrtev lahko razume. Zagotoviti bi bilo 
tudi treba, da je žrtev v postopku mogoče 
razumeti. V tem smislu bi bilo treba 
upoštevati žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 
čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne ali fizične okvare, kot je na primer 
okvara vida ali sluha. Prav tako bi bilo 
treba v kazenskem postopku upoštevati
omejene zmožnosti žrtve, da sporoča 
informacije.

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave in ki so 
zagotovljene v okviru storitev v podporo 
žrtvam ter storitev restorativne pravičnosti, 
bi morali biti v največji možni meri 
posredovani prek vrste medijev na način, ki 
ga žrtev lahko razume. Zagotoviti bi bilo 
tudi treba, da je žrtev v postopku mogoče 
razumeti. V tem smislu se lahko 
upoštevajo žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 
čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne ali fizične okvare, kot je na primer 
okvara vida ali sluha. Prav tako se lahko v 
kazenskem postopku upoštevajo omejene 
zmožnosti žrtve, da sporoča informacije.

Or. nl

Predlog spremembe 137
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom.
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom.
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
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uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje: to se nanaša tako na 
tolmačenje iz jezikovnih razlogov, kot na 
tolmačenje zaradi težav s 
sporazumevanjem, ki je morebiti posledica 
možne invalidnosti, ki jo je utrpela žrtev.
V zvezi z drugimi vidiki kazenskega 
postopka je lahko potreba po tolmačenju in 
prevajanju odvisna od posebnih vprašanj, 
statusa žrtve in njenega sodelovanja v 
postopku ter kakršnih koli posebnih pravic 
žrtve. Tolmačenje in prevajanje je treba v 
navedenih drugih primerih zagotoviti le v 
obsegu, ki je potreben, da žrtve 
uveljavljajo svoje pravice.

Or. es

Predlog spremembe 138
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje v jezik, ki ga izbere žrtev. V 
zvezi z drugimi vidiki kazenskega 
postopka je lahko potreba po tolmačenju in 
prevajanju odvisna od posebnih vprašanj, 
statusa žrtve in njenega sodelovanja v 
postopku ter kakršnih koli posebnih pravic 
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prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

žrtve. Tolmačenje in prevajanje je treba v 
navedenih drugih primerih zagotoviti le v 
obsegu, ki je potreben, da žrtve 
uveljavljajo svoje pravice.

Or. es

Predlog spremembe 139
Judith Sargentini

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje in tolmačenje v znakovni jezik. 
V zvezi z drugimi vidiki kazenskega 
postopka je lahko potreba po tolmačenju in 
prevajanju odvisna od posebnih vprašanj, 
statusa žrtve in njenega sodelovanja v 
postopku ter kakršnih koli posebnih pravic 
žrtve. Tolmačenje in prevajanje je treba v 
navedenih drugih primerih zagotoviti le v 
obsegu, ki je potreben, da žrtve 
uveljavljajo svoje pravice.

Or. en

Predlog spremembe 140
Ádám Kósa

Predlog direktive
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje bi bilo treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice. Tolmačenje – tudi tolmačenje v 
znakovnih jezikih – in prevodi morajo biti 
v skladu s to direktivo zagotovljeni v enem 
izmed jezikov, ki ga žrtev govori in razume 
(in mora biti v obliki, ki jo izbere žrtev), da 
lahko v polni meri uveljavlja svoje 
pravice.

Or. hu

Obrazložitev

Ljudje z motnjami sluha so na področju komunikacij še posebej ranljivi. Obstajajo vse bolj 
dostopne in izpopolnjene rešitve, ki ljudem z motnjami sluha omogočajo dostop do informacij 
in komunikacije, s čimer se odpravljajo ovire pri dostopu do sodnega varstva, ki je sicer še 
vedno omejen.

Predlog spremembe 141
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

(Ne zadeva slovenske različice).

Or. nl

Predlog spremembe 142
Emine Bozkurt

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic ne glede na 
njihovo narodnost. Med zaslišanjem žrtve 
in za omogočanje njenega sodelovanja na 
sodni obravnavi bi moralo tako biti vedno 
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tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

na voljo brezplačno tolmačenje. V zvezi z 
drugimi vidiki kazenskega postopka je 
lahko potreba po tolmačenju in prevajanju 
odvisna od posebnih vprašanj, statusa žrtve 
in njenega sodelovanja v postopku ter 
kakršnih koli posebnih pravic žrtve. 
Tolmačenje in prevajanje je treba v 
navedenih drugih primerih zagotoviti le v 
obsegu, ki je potreben, da žrtve 
uveljavljajo svoje pravice.

Or. en

Predlog spremembe 143
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma,
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma ali 
organiziranega kriminala, potrebujejo 
specialistične storitve podpore zaradi 
posebnih značilnosti kaznivega dejanja, 
katerega žrtve so

Or. es

Predlog spremembe 144
Judith Sargentini
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Otroci in nekatere skupine žrtev, 
kot so žrtve spolnega nasilja, žrtve 
kaznivih dejanj zaradi spola ali iz sovraštva 
do drugih ras ali žrtve drugih kaznivih 
dejanj zaradi predsodkov ali žrtve
množične viktimizacije, lahko potrebujejo 
specialistične storitve podpore zaradi 
posebnih značilnosti kaznivega dejanja, 
katerega žrtve so

Or. en

Predlog spremembe 145
Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Otroci in nekatere skupine žrtev, 
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žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

kot so žrtve spolnega nasilja, žrtve 
kaznivih dejanj zaradi spola ali iz sovraštva 
do drugih ras, žrtve mučenja, krutega, 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, 
kazenskih kršitev človekovih pravic s 
strani državnih uradnikov ali žrtve drugih 
kaznivih dejanj zaradi predsodkov ali žrtve
množične viktimizacije, lahko potrebujejo 
specialistične storitve podpore zaradi 
posebnih značilnosti kaznivega dejanja, 
katerega žrtve so Države članice bi morale 
zagotoviti vire, ki so potrebni za podporo 
in pomoč žrtvam ter za njihovo zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 146
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali kaznivih dejanj na 
podlagi diskriminacije ali žrtve terorizma
ali žrtve mučenja ali drugega krutega,
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja lahko potrebujejo 
specialistične storitve podpore zaradi 
posebnih značilnosti kaznivega dejanja, 
katerega žrtve so.
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Predlog spremembe 147
Licia Ronzulli

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem. 
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, ki so 
registrirane in morajo delovati v skladu z 
nacionalno zakonodajo, bi morala biti v 
skladu s potrebami žrtve na voljo od 
trenutka, ko se kaznivo dejanje zgodi, v 
kazenskem postopku ter po njem. Podporo 
bi bilo treba zagotoviti na različne načine 
brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

Or. it

Predlog spremembe 148
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, ki so 
ustrezno opredeljene, bi morala biti v 
skladu s potrebami žrtve na voljo od 
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zgodi, v kazenskem postopku ter po njem. 
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

trenutka, ko se kaznivo dejanje zgodi, v 
kazenskem postopku ter po njem. Podporo 
bi bilo treba zagotoviti na različne načine 
brez prekomernih formalnosti ter z 
ustrezno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma ali 
organiziranega kriminala, lahko 
potrebujejo specialistične storitve podpore 
zaradi posebnih značilnosti kaznivega 
dejanja, katerega žrtve so. Države članice 
bi morale zagotoviti sredstva, potrebna za 
podporo in pomoč žrtvam ter za njihovo 
zaščito. Prvenstveno pa bi bilo treba za to 
namenjati premoženje, zaseženo zaradi 
različnih oblik običajnih kaznivih dejanj 
ali organiziranega ali s terorizmom 
povezanega kriminala.

Or. it

Predlog spremembe 149
Kinga Göncz

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola, sovražnega govora ali
zločinov iz sovraštva ali žrtve terorizma, 
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zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

Or. en

Predlog spremembe 150
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem.
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

(13) Podpora bi morala biti v skladu s 
potrebami žrtve na voljo od trenutka, ko se 
kaznivo dejanje zgodi, v kazenskem 
postopku ter po njem. Podporo bi bilo treba 
zagotoviti na različne načine brez 
prekomernih formalnosti ter z zadostno 
geografsko porazdelitvijo, da se vsem 
žrtvam omogoči dostop do teh storitev.
Nekatere skupine žrtev, kot so žrtve 
spolnega nasilja ali žrtve kaznivih dejanj iz 
sovraštva do drugih ras ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

Or. en

Predlog spremembe 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Nujne so posebne strukture 
podpore, s katerimi bi se odzvali na
posebne potrebe žensk, ki so žrtve nasilja 
na podlagi spola. Te strukture bi morale 
temeljiti na izkušnjah in strokovnem 
znanju gibanja varnih hiš za ženske ter 
krepiti njihove zmogljivosti za nadaljnje 
razvijanje njihovih dejavnosti za podporo 
žrtvam. 

Or. en

Predlog spremembe 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Čeprav zagotavljanje podpore ne bi 
smelo biti odvisno od tega, ali je žrtev 
prijavila kaznivo dejanje pri pristojnem 
organu, kot je policija, so prav ti organi 
pogosto najprimernejši za obveščanje žrtev 
o možnosti podpore. Države članice se zato 
spodbujajo, da vzpostavijo ustrezne 
pogoje, ki bi omogočali napotitev žrtev k 
službam v podporo žrtvam, tudi z 
zagotavljanjem, da se lahko pri tem 
upoštevajo zahteve glede varstva podatkov.

(14) Čeprav zagotavljanje podpore ne bi 
smelo biti odvisno od tega, ali je žrtev 
prijavila kaznivo dejanje pri pristojnem 
organu, kot je policija, so prav ti organi 
pogosto najprimernejši za obveščanje žrtev 
o možnosti podpore. Države članice se zato 
spodbujajo, da vzpostavijo ustrezne 
pogoje, ki bi omogočali napotitev žrtev k 
službam v podporo žrtvam, tudi z 
zagotavljanjem, da se lahko pri tem 
upoštevajo zahteve glede varstva podatkov.
V primerih posebnih vrst kaznivih dejanj, 
kot je nasilje na podlagi spola, bi bila 
potrebna neposredna napotitev na 
specialistične storitve v podporo žrtvam, 
da bi se izognili stresu zaradi večkratne 
napotitve.

Or. en
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Predlog spremembe 153
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Ljudje, ki so fizično ali umsko 
prizadeti zaradi kazenskega dejanja, bi 
morali biti upravičeni do zdravstvene 
obravnave in varstva, ki je ustrezno glede 
na njihovo posebno stanje.

Or. es

Predlog spremembe 154
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) Za primere, ko so kazniva dejanja, 
zaradi katerih je potrebna zaščita žrtev, 
storjena z namenom pridobitve 
premoženjske koristi, bi morale države 
članice preučiti možnost, da bi storilcem 
izrekle denarne kazni.

Or. it

Predlog spremembe 155
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
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skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 
tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in pri izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so neravnotežje 
moči ter starost, zrelost ali intelektualna 
zmožnost žrtve, ki bi lahko omejili ali 
zmanjšali njeno sposobnost sprejemanja 
premišljene odločitve oziroma bi lahko
ogrozili pozitivni rezultat za žrtev. Medtem 
ko mora biti zasebni postopek na splošno 
tajen, razen če se stranke sporazumejo 
drugače, se lahko dejavniki, kot so grožnje, 
izražene med postopkom, štejejo za tako 
pomembne, da jih je treba razkriti zaradi 
javnega interesa.

skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 
tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so vrsta, narava 
in resnost kaznivega dejanja, stopnja 
posledično nastalega pretresa,
neravnotežje moči ter starost, zrelost ali
intelektualno zmožnost žrtve, ki bi lahko 
omejili ali zmanjšali njeno sposobnost 
sprejemanja premišljene odločitve oziroma 
bi lahko ogrozili pozitivni rezultat za žrtev.
Medtem ko mora biti postopek na splošno 
tajen, razen če se stranke sporazumejo 
drugače, bi se morali dejavniki, kot so 
grožnje ali kakršne koli druge oblike 
nasilja med postopkom, izražene med 
postopkom, šteti za tako pomembne, da bi
jih bilo treba razkriti zaradi javnega 
interesa.

Or. es

Predlog spremembe 156
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 
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tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in pri izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so neravnotežje 
moči ter starost, zrelost ali intelektualna 
zmožnost žrtve, ki bi lahko omejili ali 
zmanjšali njeno sposobnost sprejemanja 
premišljene odločitve oziroma bi lahko 
ogrozili pozitivni rezultat za žrtev. Medtem 
ko mora biti zasebni postopek na splošno 
tajen, razen če se stranke sporazumejo 
drugače, se lahko dejavniki, kot so grožnje, 
izražene med postopkom, štejejo za tako 
pomembne, da jih je treba razkriti zaradi 
javnega interesa.

tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in pri izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so neravnotežje 
moči ter starost, zrelost ali intelektualna 
zmožnost žrtve, ki bi lahko omejili ali 
zmanjšali njeno sposobnost sprejemanja 
premišljene odločitve oziroma bi lahko 
ogrozili pozitivni rezultat za žrtev. Medtem 
ko mora biti zasebni postopek na splošno 
tajen, razen če se stranke sporazumejo 
drugače, se lahko dejavniki, kot so grožnje, 
izražene med postopkom, štejejo za tako 
pomembne, da jih je treba razkriti zaradi 
javnega interesa. V vseh primerih, vsak tak 
korak zahteva izrecno dovoljenje zadevne 
žrtve.

Or. es

Predlog spremembe 157
Claude Moraes

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 
tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so neravnotežje 

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi. Da bi preprečili nadaljnjo 
viktimizacijo, bi bilo treba te storitve
opravljati na usposobljen način ter bi 
morale tako predvsem upoštevati interese 
in potrebe žrtve, popraviti škodo, 
povzročeno žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo 
škodo. Pri napotitvi strank na reševanje 
zadeve v restorativnem postopku in 
izvajanju restorativnega postopka bi bilo 
treba upoštevati dejavnike, kot so 
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moči ter starost, zrelost ali intelektualno 
zmožnost žrtve, ki bi lahko omejili ali 
zmanjšali njeno sposobnost sprejemanja 
premišljene odločitve oziroma bi lahko 
škodovali pozitivnemu rezultatu za žrtev.
Medtem ko mora biti zasebni postopek na 
splošno tajen, če se stranke ne sporazumejo 
drugače, se lahko dejavniki, kot so grožnje, 
izražene med postopkom, štejejo za tako 
pomembne, da jih je treba razkriti zaradi 
javnega interesa.

neravnotežje moči ter starost, zrelost ali 
intelektualno zmožnost žrtve, ki bi lahko 
omejili ali zmanjšali njeno sposobnost 
sprejemanja premišljene odločitve oziroma 
bi lahko škodovali pozitivnemu rezultatu 
za žrtev. Medtem ko mora biti zasebni 
postopek na splošno tajen, če se stranke ne 
sporazumejo drugače, se lahko dejavniki, 
kot so grožnje, izražene med postopkom, 
štejejo za tako pomembne, da jih je treba 
razkriti zaradi javnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 158
Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 
tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so neravnotežje 
moči ter starost, zrelost ali intelektualno 
zmožnost žrtve, ki bi lahko omejili ali 
zmanjšali njeno sposobnost sprejemanja 
premišljene odločitve oziroma bi lahko 
škodovali pozitivnemu rezultatu za žrtev.
Medtem ko mora biti zasebni postopek na 
splošno tajen, če se stranke ne sporazumejo 
drugače, se lahko dejavniki, kot so grožnje, 
izražene med postopkom, štejejo za tako 

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi. Da bi preprečili sekundarno 
viktimizacijo, bi bilo treba take storitve 
izvajati na usposobljen in način ter bi
morale tako predvsem upoštevati interese 
in potrebe žrtve, popraviti škodo, 
povzročeno žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo 
škodo Pri napotitvi strank na reševanje 
zadeve v restorativnem postopku in 
izvajanju restorativnega postopka bi bilo 
treba upoštevati dejavnike, kot so 
neravnotežje moči ter starost, zrelost ali 
intelektualno zmožnost žrtve, ki bi lahko 
omejili ali zmanjšali njeno sposobnost 
sprejemanja premišljene odločitve oziroma 
bi lahko škodovali pozitivnemu rezultatu 
za žrtev. Medtem ko mora biti zasebni 
postopek na splošno tajen, če se stranke ne 
sporazumejo drugače, se lahko dejavniki, 
kot so grožnje, izražene med postopkom, 



PE483.693v02-00 40/127 AM\894864SL.doc

SL

pomembne, da jih je treba razkriti zaradi 
javnega interesa.

štejejo za tako pomembne, da jih je treba 
razkriti zaradi javnega interesa. Glede na 
morebitne koristi restorativne pravičnosti 
bi žrtve morale imeti možnost, da te 
storitve v čim večji meri izkoristijo.

Or. en

Predlog spremembe 159
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi, vendar so potrebni zaščitni ukrepi za 
preprečitev kakršne koli nadaljnje 
viktimizacije. Takšne storitve bi morale 
tako predvsem upoštevati interese in 
potrebe žrtve, popraviti škodo, povzročeno 
žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo škodo. Pri 
napotitvi strank na reševanje zadeve v 
restorativnem postopku in izvajanju 
restorativnega postopka bi bilo treba 
upoštevati dejavnike, kot so neravnotežje 
moči ter starost, zrelost ali intelektualno 
zmožnost žrtve, ki bi lahko omejili ali 
zmanjšali njeno sposobnost sprejemanja 
premišljene odločitve oziroma bi lahko 
škodovali pozitivnemu rezultatu za žrtev.
Medtem ko mora biti zasebni postopek na 
splošno tajen, če se stranke ne sporazumejo 
drugače, se lahko dejavniki, kot so grožnje, 
izražene med postopkom, štejejo za tako 
pomembne, da jih je treba razkriti zaradi 
javnega interesa.

(16) Storitve restorativne pravičnosti, 
vključno na primer z mediacijo med žrtvijo 
in storilcem kaznivega dejanja, 
skupinskimi srečanji za družine ter 
poravnalnimi naroki, lahko zelo koristijo 
žrtvi. Da bi preprečili sekundarno 
viktimizacijo, bi bilo treba take storitve 
izvajati na usposobljen in način ter bi
morale tako predvsem upoštevati interese 
in potrebe žrtve, popraviti škodo, 
povzročeno žrtvi, ter preprečiti nadaljnjo 
škodo Pri napotitvi strank na reševanje 
zadeve v restorativnem postopku in 
izvajanju restorativnega postopka bi bilo 
treba upoštevati dejavnike, kot so 
neravnotežje moči ter starost, zrelost ali 
intelektualno zmožnost žrtve, ki bi lahko 
omejili ali zmanjšali njeno sposobnost 
sprejemanja premišljene odločitve oziroma 
bi lahko škodovali pozitivnemu rezultatu 
za žrtev. Medtem ko mora biti zasebni 
postopek na splošno tajen, če se stranke ne 
sporazumejo drugače, se lahko dejavniki, 
kot so grožnje, izražene med postopkom, 
štejejo za tako pomembne, da jih je treba 
razkriti zaradi javnega interesa. Glede na 
morebitne koristi restorativne pravičnosti 
bi žrtve morale imeti možnost, da te 
storitve v čim večji meri izkoristijo.
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Or. en

Predlog spremembe 160
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) Da se zagotovi celovito varstvo žrtev 
in njihovih pravic, bi bilo treba 
posameznikom, ki so prepoznani kot 
odgovorni za kaznivo dejanje, dovoliti 
dostop do morebitnih ugodnosti, ki jih 
zanje predvideva procesno in stvarno 
pravo (poravnava z državnim tožilcem, 
olajševalne okoliščine, ugodnosti v 
zapornem režimu itd.), le v primeru, ko so 
za to izpolnjeni pogoji in ko so v celoti 
povrnili škodo, ki so jo povzročili žrtvi in 
njenim družinskim članom.

Or. it

Predlog spremembe 161
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja 
s strani storilca kaznivega dejanja ali
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno ugotovi na podlagi 
osebnih značilnosti žrtve ter vrste ali 
narave kaznivega dejanja. Zato so nekatere 
žrtve, kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter jih lahko 
storilec kaznivega dejanja ali njegovi 
sostorilci zlahka ustrahujejo. Takšno 
ranljivost se lahko na splošno ugotovi na 
podlagi osebnih značilnosti žrtve ter vrste 
ali narave kaznivega dejanja. Zato so 
nekatere žrtve, kot so otroci, invalidi, žrtve 
spolnega nasilja, žrtve organiziranega 
kriminala, mafijskih organizacij in
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viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v izjemnih 
okoliščinah, kot je uravnoteženje temeljnih 
pravic obdolženca ali osumljenca oziroma 
kadar žrtev sama tako želi, bi bilo treba 
dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti.. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih , o
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnav.

tihotapcev drog na primer, ter žrtve 
trgovine z ljudmi v veliki večini primerov 
izpostavljene nadaljnji viktimizaciji ter 
potrebujejo posebne zaščitne ukrepe. Samo 
v izjemnih okoliščinah, kot je 
uravnoteženje temeljnih pravic obdolženca 
ali osumljenca oziroma kadar žrtev sama 
tako želi, bi bilo treba dostop do takšnih 
zaščitnih ukrepov omejiti. Področij žrtev 
trgovine z ljudmi, žrtev spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja, ki so otroci, ter 
otroške pornografije, ki jih že urejajo 
posebne in podrobnejše določbe v 
samostojnih, že sprejetih pravnih aktih ali 
pravnih aktih , o katerih potekajo 
pogajanja, ta direktiva na obravnav.

Or. es

Predlog spremembe 162
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, žrtve spolnega nasilja, žrtve 
trgovine z ljudmi, priseljenci in begunci, 
ter zlasti priseljenke in begunke, katerih 
pravni status je morda odvisen od statusa 
storilca kaznivega dejanja, prosilci za azil, 
otroci med selitvijo, osebe brez 
državljanstva, lezbijke, geji, biseksualne in 
transspolne osebe (LGBT) in žrtve, ki 
morajo pričati, v veliki večini primerov 
izpostavljene nadaljnji viktimizaciji ter 
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žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih, o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnava.

potrebujejo posebne zaščitne ukrepe. Samo 
v posebnih okoliščinah, kakor je 
uravnoteževanje temeljnih pravic 
obdolženca ali osumljenca oziroma kadar 
žrtev sama tako želi, bi bilo treba dostop do 
takšnih zaščitnih ukrepov omejiti. Področij 
žrtev trgovine z ljudmi, žrtev spolne 
zlorabe in spolnega izkoriščanja, ki so 
otroci, ter otroške pornografije, ki jih že 
urejajo posebne in podrobnejše določbe v 
samostojnih, že sprejetih pravnih aktih ali 
pravnih aktih, o katerih potekajo pogajanja, 
ta direktiva na obravnava.

Or. en

Predlog spremembe 163
Ádám Kósa

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno ugotovi na podlagi 
osebnih značilnosti žrtve ter vrste ali 
narave kaznivega dejanja. Zato so nekatere 
žrtve, kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v izjemnih 
okoliščinah, kot je uravnoteženje temeljnih 
pravic obdolženca ali osumljenca oziroma 
kadar žrtev sama tako želi, bi bilo treba 
dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti.. Področij žrtev trgovine z ljudmi,
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno ugotovi na podlagi 
osebnih značilnosti žrtve ter vrste ali 
narave kaznivega dejanja. Zato so nekatere 
žrtve, kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi in 
človeškimi organi, v veliki večini primerov 
izpostavljene nadaljnji viktimizaciji ter 
potrebujejo posebne zaščitne ukrepe. Samo 
v izjemnih okoliščinah, kot je 
uravnoteženje temeljnih pravic obdolženca 
ali osumljenca oziroma kadar žrtev sama 
tako želi, bi bilo treba dostop do takšnih 
zaščitnih ukrepov omejiti. Ta direktiva ne 
obravnava področij žrtev trgovine z ljudmi
in človeškimi organi, spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja otrok in oseb z 
motnjami v duševnem razvoju ter 
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sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih , o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnav.

pornografije, katere žrtve sta obe skupini, 
ki jih že urejajo posebne in podrobnejše 
določbe v samostojnih, že sprejetih pravnih 
aktih ali pravnih aktih, o katerih potekajo 
pogajanja,

Or. hu

Obrazložitev

Zaščito, ki jo uživajo otroci, je treba zagotoviti tudi osebam z motnjami, ki so sposobni 
enakega dojemanja kot otroci (oziroma tega sploh niso sposobni), torej ljudem z motnjami, ki 
trpijo tudi revščino in so ena izmed skupin, ki so žrtev nezakonite trgovine s človeškimi 
organi. 

Predlog spremembe 164
Nathalie Griesbeck

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih, o 

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, prosilci za azil, 
begunci, žrtve spolnega nasilja in žrtve 
trgovine z ljudmi, mučenja ali 
nečloveškega in ponižujočega ravnanja v 
veliki večini primerov izpostavljene 
nadaljnji viktimizaciji ter potrebujejo 
posebne zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
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katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnava.

podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih, o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnava.

Or. fr

Predlog spremembe 165
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno ugotovi na podlagi 
osebnih značilnosti žrtve ter vrste ali 
narave kaznivega dejanja. Zato so nekatere 
žrtve, kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v izjemnih 
okoliščinah, kot je uravnoteženje 
temeljnih pravic obdolženca ali 
osumljenca oziroma kadar žrtev sama 
tako želi, bi bilo treba dostop do takšnih 
zaščitnih ukrepov omejiti.. Področij žrtev 
trgovine z ljudmi, žrtev spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja, ki so otroci, ter 
otroške pornografije, ki jih že urejajo 
posebne in podrobnejše določbe v 
samostojnih, že sprejetih pravnih aktih ali 
pravnih aktih , o katerih potekajo 
pogajanja, ta direktiva na obravnav.

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno ugotovi na podlagi 
osebnih značilnosti žrtve ter vrste ali 
narave kaznivega dejanja. Zato so nekatere 
žrtve, kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Področij žrtev trgovine z 
ljudmi, žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih , o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnav.

Or. nl
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Predlog spremembe 166
Silvia Costa

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih, o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnava.

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Države članice bi morale poleg 
ukrepov, ki so na voljo vsem žrtvam, 
zagotoviti, da so žrtvam otrokom na voljo
posebni ukrepi za pomoč, podporo in 
zaščito. Te ukrepe bi bilo treba zagotoviti 
v najboljšem interesu otroka in v skladu s 
Konvencijo Združenih narodov o 
otrokovih pravicah iz leta 1989. Področij 
žrtev trgovine z ljudmi, žrtev spolne 
zlorabe in spolnega izkoriščanja, ki so 
otroci, ter otroške pornografije, ki jih že 
urejajo posebne in podrobnejše določbe v 
samostojnih, že sprejetih pravnih aktih ali 
pravnih aktih, o katerih potekajo pogajanja, 
ta direktiva na obravnava.

Or. en

Predlog spremembe 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Nasilje na podlagi spola pomeni 
nasilje nad osebo zaradi njenega spola. Je 
oblika nasilja, ki nesorazmerno prizadene 
ženske. Lahko je povezana s primeri 
nasilja v odnosu z bližnjim, spolnega 
nasilja (vključno s spolnim napadom in 
spolnim nadlegovanjem), trgovine z 
ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in 
suženjstva, nasilja v intimnih odnosih in 
drugimi primeri škodljivega ravnanja, kot 
so prisilne poroke in pohabljanje ženskih 
spolnih organov. Tovrstno nasilje ni 
omejeno zgolj na te primere. Tudi 
homofobni in transfobni napadi so 
opredeljeni kot oblika nasilja na podlagi 
spola. Raziskave kažejo, da je bila petina 
do četrtina žensk vsaj enkrat v odrasli 
dobi žrtev fizičnega nasilja, več kot 
desetina žensk pa je bila žrtev spolnega 
nasilja, pri katerem je bila uporabljena 
sila. Zato je izredno pomembno, da se vse 
oblike nasilja na podlagi spola 
inkriminirajo, za žrtve takega nasilja pa se 
zagotovijo posebni preventivni in zaščitni 
ukrepi ter ukrepi za odpravo nastale 
škode.
Ženske, ki so žrtve nasilja na podlagi 
spola, ter njihovi otroci potrebujejo tudi 
posebno pozornost in zaščito zaradi velike 
nevarnosti ponovne viktimizacije s to vrsto 
kaznivega dejanja ter zaradi hudih 
pretresov, ki jih tako kaznivo dejanje 
povzroča, saj ga zagreši oseba, ki naj bi ji 
žrtev lahko zaupala, in ker se žrtve pri 
premagovanju pretresov ne morejo zanesti 
na podporo partnerja.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Žrtvam terorizma bi morala biti 
priznana pravica do spomina nanje in 
pomemben vidik tega bo politični pomen 
žrtev terorizma; ta politični pomen se 
izraža v obrambi vsega, kar terorizem 
skuša odstraniti, da bi vsilil svoj izključen 
totalitarističen načrt, natančneje v 
svoboščinah, ki jih spoštujejo 
demokratične pravne države.

Or. es

Predlog spremembe 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Vsem žrtvam bi bilo treba zagotoviti 
spodobno namestitev, če je ta v 
posameznem primeru potrebna, kar 
pomeni potrebne in ustrezne spremembe 
in prilagoditve, ki ne povzročajo 
nesorazmernega ali prevelikega bremena, 
da bi žrtvam invalidom zagotovili 
uresničitev njihovih pravic v skladu s to 
direktivo na enaki podlagi kot drugim 
žrtvam. Spodobna namestitev lahko 
vključuje, vendar ni omejena na 
zagotavljanje pomoči pri komunikaciji, 
tudi z usposobljenim tolmačem za 
znakovni jezik, zagotavljanje fizičnega 
dostopa do prostorov ter informacij, 
neposredno povezanih z zadevo, 
posredovanje informacij v lahko 
razumljivem jeziku ter sprememba oblike 
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zaslišanja zaradi prilagajanja invalidu.

Or. en

Predlog spremembe 170
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Direktiva tudi ne obravnava posebej 
vprašanje žrtev terorizma ali mafijskih 
organizacij, ki imajo v nekaterih državah 
članicah posebno strukturo. Statistična 
poročila, pripravljena na podlagi 
podatkov o delovanju služb za podporo 
žrtvam, ki jih posredujejo države članice, 
bi morala vsebovati posebne razdelke, ki 
obravnavajo ta problem. Ko bo opredeljen 
obseg tega zelo specifičnega problema in 
bodo odkrite vse nove potrebe, bo 
pripravljena listina Evropske unije o 
priznavanju pravic žrtev tovrstnih 
kazenskih dejanj. Temeljila bo na petih 
poglavitnih točkah:
opredelitev Evropske unije žrtev 
organiziranega kriminala in terorističnih 
kaznivih dejanj, s strukturiranim 
poročilom o podrobnostih;
priznanje trpljenja, zagotavljanje zaščite 
in sprejemanje, da so žrtve tako tisti, ki 
umrejo ali so ranjeni, kot tudi njihove 
družine in tisti, ki jim grozijo ali jih 
ustrahujejo ter njihova svoboda, ki je tudi 
naša svoboda;
z znatnimi in odločnimi ukrepi popraviti 
storjeno škodo, spodbujati spomin na 
žrtve in zagotoviti, da bo zadoščeno 
pravici;
narediti, da razprave o žrtvah teh 
organizacij ne bodo brezosebne, saj so to 
posamezniki, ki trpijo, v njih pa je 
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utelešen napad na skupne vrednote in boj 
proti storilcem teh kaznivih dejanj;
narediti, da bo razprava o žrtvah 
nepolitična. To je načelno vprašanje: 
totalitarizem in fanatizem ubijata, 
sprevrženje osnovnih človeških vrednot 
ubija. Nasilje izvira od tu, ne pa iz 
svobodne izmenjave demokratičnih idej.

Or. es

Predlog spremembe 171
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Nedolžne žrtve terorizma in 
organiziranega kriminala so še posebej 
ranljive zaradi posebne narave kaznivih 
dejanj. Pripadniki skupnosti, katere člani 
so storilci kaznivih dejanj, jih ustrahujejo, 
proti njim sovražno ravnajo in jim grozijo 
z maščevanjem. Vseeno je primerno, da se 
tovrstnim žrtvam nameni posebna pomoč 
in priznanje družbe, treba pa jih je tudi 
zaščititi pred kakršnim koli 
ustrahovanjem, sovraštvom in strahom. 
Komisija in države članice bi morale 
pretehtati možnost sprejetja specifične 
zakonodaje o žrtvah terorizma in 
organiziranega kriminala, da se prizna 
njihova javna narava, ta zakonodaja pa bi 
morala vključevati podrobnejše določbe, 
ki bi zagotavljale ustrezno zaščito in 
podporo, priznavanje pravice – poleg 
drugih pravic – do dolgoročne pomoči v 
sili, celovito odškodnino, zaščito 
zasebnega in družinskega življenja, 
zaščito dostojanstva in varnosti ter pravico 
do seznanjenosti z resnico in pravico do 
spomina. V zvezi s tem mora imeti 
prednost ugotavljanje resnice v razumnem 
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času v okviru sodnega postopka.

Or. it

Predlog spremembe 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Nasilje na podlagi spola pomeni 
nasilje nad osebo zaradi njenega spola, 
spolne identitete ali spolnega izražanja. Je 
oblika nasilja, ki nesorazmerno prizadene 
ženske. Lahko je povezana s primeri 
nasilja v odnosu z bližnjim, spolnega 
nasilja (spolnega napada in spolnega 
nadlegovanja), trgovine z ljudmi zaradi 
spolnega izkoriščanja in suženjstva, 
nasilja v intimnih odnosih in drugimi 
primeri škodljivega ravnanja, kot so 
prisilne poroke in pohabljanje ženskih 
spolnih organov, vendar tovrstno nasilje 
ni omejeno zgolj na te primere. Tudi 
homofobni in transfobni napadi so 
opredeljeni kot oblika nasilja na podlagi 
spola. Študije kažejo, da je bila petina do 
četrtina vseh žensk vsaj enkrat v odrasli 
dobi žrtev fizičnega nasilja, več kot 
desetina žensk pa je bila žrtev spolnega 
nasilja, pri katerem je bila uporabljena 
sila. Glede na ta dejstva je izredno 
pomembno, da se inkriminirajo vse oblike 
nasilja na podlagi spola in da se za žrtve 
takega nasilja zagotovijo posebni 
preventivni in zaščitni ukrepi ter ukrepi za 
odpravo nastale škode.

Or. en

Predlog spremembe 173
Sonia Alfano
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 b) Nedolžnim žrtvam terorizma in 
organiziranega kriminala bi bilo treba 
zagotoviti posebno podporo, glede na to, 
da je kršitev pravice posameznika v takih 
okoliščina tudi kršitev pravice družbe kot 
celote. Posledično bi bilo treba pravice 
posameznika zaščititi na poseben način, 
saj to vpliva na kolektivne pravice. Ukrepi 
javnih organov za zagotovitev povračila in 
poravnave škode, zlasti za nadomestilo 
škode, morajo biti dostopni izključno 
nedolžnim žrtvam terorizma in 
organiziranega kriminala ter njihovim 
družinskim članom.

Or. it

Predlog spremembe 174
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo pristojni za dajanje 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju bi bilo treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, spolno 
usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva in bolj 
izpostavljena sekundarni in ponovni 
viktimizaciji s strani istih napadalcev, na 
primer ženske, ki so žrtve nasilja na 
podlagi spola. Le z individualnim 
ocenjevanjem, ki ga ob prvi priložnosti 
izvedejo pristojni za dajanje priporočil 
glede zaščitnih ukrepov, se tovrstna 
ranljivost lahko učinkovito ugotovi. Pri 
ocenjevanju bi bilo treba zlasti upoštevati 
starost, spol in spolno identiteto, etnično 
pripadnost, raso, vero, spolno usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost, 
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kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

komunikacijske težave, odnos z 
osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov), posledice kaznivega 
dejanja, pretres, ki ga utrpi žrtev in ali je 
žrtev tujec. Žrtve terorizma zahtevajo 
posebno pozornost pri vsakem 
ocenjevanju, zaradi različne narave teh 
dejanj, ki segajo od masovnih terorističnih 
dejanj do terorizma, osredotočenega na 
posameznike. Ženske, ki so žrtev nasilja 
na podlagi spola in njihovi otroci 
potrebujejo tudi posebno pozornost in 
takojšnjo zaščito zaradi visokega tveganja 
ponovne viktimizacije in hudega pretresa 
zaradi tega, ker je kaznivo dejanje storil 
nekdo, ki mu je žrtev lahko zaupala.

Or. es

Predlog spremembe 175
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo pristojni za dajanje 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju bi bilo treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, spolno 
usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo pristojni za dajanje 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju bi bilo treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, spolno 
usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
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kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec. 
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec. 
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike. Posebno 
pozornost je treba nameniti 
„organiziranemu ustrahovanju“, kjer 
kriminalne organizacije in družbene 
skupine, ki jih podpirajo, v kompleksnem 
skupnem delovanju usklajeno in 
neposredno ustrahujejo določene 
posameznike in prek njih celotno družbo. 
Ustrahujejo in pritiskajo na ljudi, ki bi 
lahko bili zaradi svojih dejavnosti, 
razmišljanj, odnosa, položaja v socialnem 
in poklicnem okolju cilj resnejših 
napadov, tudi ubojev.

Or. es

Predlog spremembe 176
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba med 
drugim zlasti upoštevati starost, spol in 
spolno identiteto, etnično pripadnost, raso, 
vero, religijo, spolno usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost, 
komunikacijske težave, odnos z 
osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
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kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov), ali je žrtev tujec ter ali 
je žrtev migrant, prosilec za azil ali 
upravičenec do mednarodne zaščite, zlasti 
ženska, katere pravni status je morda 
odvisen od status domnevnega storilca.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

Or. en

Predlog spremembe 177
Judith Sargentini

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do 

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal ali kazniva dejanja zaradi 
predsodkov) in ali je žrtev tujec.
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terorizma, osredotočenega na 
posameznike.

Or. en

Predlog spremembe 178
Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo,
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do 
terorizma, osredotočenega na 
posameznike.

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva in ima lahko 
posebne potrebe. Le z individualnim 
ocenjevanjem, ki ga ob prvi priložnosti 
izvedejo tisti, ki imajo možnost dajanja 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto
ter spolno izražanje, etnično pripadnost, 
raso, vero, spolno usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost, pravni 
status, komunikacijske težave, odnos z 
osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, mučenje ali kruto, nečloveško ali
ponižujoče ravnanje, kršenje človekovih 
pravic s strani državnih uradnikov ali
kazniva dejanja zaradi predsodkov) in ali je 
žrtev tujec.

Or. en

Predlog spremembe 179
Sonia Alfano
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec. 
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva in utegne imeti 
posebne potrebe. Le z individualnim 
ocenjevanjem, ki ga ob prvi priložnosti 
izvedejo tisti, ki imajo možnost dajanja 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov). Žrtve terorizma 
zahtevajo posebno pozornost pri vsakem 
ocenjevanju zaradi različne narave teh 
kaznivih dejanj, ki segajo od masovnih 
terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike, kar velja 
tudi za žrtve organiziranega kriminala, 
zlasti mafijskega.

Or. it

Predlog spremembe 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva in lahko ima 
posebne potrebe. Le z individualnim 
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priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

ocenjevanjem, ki ga ob prvi priložnosti 
izvedejo tisti, ki imajo možnost dajanja 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto
ter spolno izražanje, etnično pripadnost, 
raso, vero, religijo, spolno usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost, 
komunikacijske težave, odnos z 
osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

Or. en

Predlog spremembe 181
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo pristojni za dajanje 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju bi bilo treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto,
etnično pripadnost, raso, vero, spolno 
usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo pristojni za dajanje 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju se lahko upošteva
starost, spol in spolno identiteto, spolno 
usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
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kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.

kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec.

Or. nl

Predlog spremembe 182
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti
upoštevati starost, spol in spolno 
identiteto, etnično pripadnost, raso, vero, 
religijo, spolno usmerjenost, zdravstveno 
stanje, invalidnost, komunikacijske težave, 
odnos z osumljencem ali obdolžencem 
oziroma odvisnost od njega, predhodno 
izkušnjo s kaznivim dejanjem ter vrsto ali 
naravo kaznivega dejanja (kot so 
organizirani kriminal, terorizem ali 
kazniva dejanja zaradi predsodkov) in ali 
je žrtev tujec. Žrtve terorizma zahtevajo 
posebno pozornost pri vsakem 
ocenjevanju, zaradi različne narave teh 
dejanj, ki segajo od masovnih terorističnih 
dejanj do terorizma, osredotočenega na 
posameznike.

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba med 
drugim upoštevati starost, spol, etnično 
pripadnost, raso, vero, spolno usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost, 
komunikacijske težave, odnos z 
osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal ali terorizem) in ali je žrtev tujec.
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

Or. en

Predlog spremembe 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Zaradi specifične narave kaznivega 
dejanja so posebej ranljive žrtve 
terorizma. So žrtve ustrahovanja, 
sovražnega ravnanja in groženj z 
maščevanjem članov skupnosti, katere del 
so storilci terorističnih dejanj, zato bi jim 
bilo treba zagotoviti posebno pomoč in 
priznanje s strani družbe ter jih zaščititi 
pred sovraštvom in strahom. Komisija in 
države članice bi morale nemudoma 
pretehtati sprejetje specifične zakonodaje 
o žrtvah terorizma, da se prizna njihova 
javna narava, ta zakonodaja pa bi morala 
vključevati podrobnejše določbe, ki bi 
zagotavljale ustrezno zaščito in podporo, 
med drugimi pravicami pravico do 
priznanja, dolgoročno pomoč v sili, 
celovito povrnitev škode, zaščito 
zasebnega in družinskega življenja, 
zaščito dostojanstva in varnosti ter pravico 
do seznanjenosti z resnico in pravico do 
spomina.

Or. en

Predlog spremembe 184
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Žrtvam, ki so določene za ranljive, je
treba ponuditi ustrezne ukrepe za njihovo 
zaščito v kazenskem postopku. Natančno 
naravo in obseg vsakega takega ukrepa je
treba določiti z individualnim 
ocenjevanjem, v pogovorih z žrtvijo ter v 
skladu s pravili proste presoje pravosodnih 

(19) Žrtvam, za katere se meni, da imajo 
posebne potrebe, bi bilo treba ponuditi 
ustrezne ukrepe za njihovo zaščito od 
trenutka, ko se začne viktimizacija, ter 
pred, med in po kazenskem postopku ali 
drugimi pravosodnimi postopki, 
povezanimi s kazenskim dejanjem.
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organov. Skrbi žrtev in njihove bojazni v 
zvezi s postopkom bi morali biti ključni 
dejavnik pri določanju, ali potrebujejo 
kakršne koli posebne ukrepe.

Natančna narava in obseg vsakega takega 
ukrepa bi morala biti skladna z 
mednarodnim pravom in mednarodnimi 
pravili o zaščiti in bi jo bilo treba določiti z 
individualnim ocenjevanjem, v pogovorih z 
žrtvijo ter v skladu s pravili proste presoje 
pravosodnih organov. Skrbi žrtev in 
njihove bojazni v zvezi s postopkom bi 
morali biti ključni dejavnik pri določanju, 
ali potrebujejo kakršne koli posebne 
ukrepe.

Or. es

Predlog spremembe 185
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Žrtvam, ki so določene za ranljive, je 
treba ponuditi ustrezne ukrepe za njihovo 
zaščito v kazenskem postopku. Natančno 
naravo in obseg vsakega takega ukrepa je 
treba določiti z individualnim 
ocenjevanjem, v pogovorih z žrtvijo ter v 
skladu s pravili proste presoje pravosodnih 
organov. Skrbi žrtev in njihove bojazni v 
zvezi s postopkom bi morali biti ključni 
dejavnik pri določanju, ali potrebujejo 
kakršne koli posebne ukrepe.

(19) Žrtvam, ki so določene za ranljive, je 
treba ponuditi ustrezne ukrepe za njihovo 
zaščito v kazenskem postopku. Natančno 
naravo in obseg vsakega takega ukrepa je 
treba določiti s strokovnim individualnim 
ocenjevanjem, v pogovorih z žrtvijo ter v 
skladu s pravili proste presoje pravosodnih 
organov. Skrbi žrtev in njihove bojazni v 
zvezi s postopkom bi morali biti ključni 
dejavnik pri določanju, ali potrebujejo 
kakršne koli posebne ukrepe.

Or. es

Predlog spremembe 186
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Žrtvam, ki so določene za ranljive, je 
treba ponuditi ustrezne ukrepe za njihovo 
zaščito v kazenskem postopku. Natančno 
naravo in obseg vsakega takega ukrepa je 
treba določiti z individualnim 
ocenjevanjem, v pogovorih z žrtvijo ter v 
skladu s pravili proste presoje pravosodnih 
organov. Skrbi žrtev in njihove bojazni v 
zvezi s postopkom bi morali biti ključni 
dejavnik pri določanju, ali potrebujejo 
kakršne koli posebne ukrepe.

(19) Žrtvam, ki so določene za ranljive, je 
treba ponuditi ustrezne ukrepe za njihovo 
zaščito v kazenskem postopku in, kjer je to 
potrebno, tudi po njegovem koncu. 
Natančno naravo in obseg vsakega takega 
ukrepa je treba določiti z individualnim 
ocenjevanjem, v pogovorih z žrtvijo ter v 
skladu s pravili proste presoje pravosodnih 
organov. Skrbi žrtev in njihove bojazni v 
zvezi s postopkom bi morali biti ključni 
dejavnik pri določanju, ali potrebujejo 
kakršne koli posebne ukrepe.

Or. it

Predlog spremembe 187
Nathalie Griesbeck

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah iz 
leta 1989 upoštevati zlasti koristi otrok.

(20) Pri izvajanju določb te direktive je 
treba v skladu z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah in Konvencijo 
Združenih narodov o otrokovih pravicah iz 
leta 1989 upoštevati zlasti koristi otrok. 
Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti 
otrokom, zlasti otrokom brez spremstva, 
saj ti otroci potrebujejo zaščito, podporo 
in specifično pomoč zaradi njihove velike 
ranljivosti. Države članice bi morale 
zagotoviti, da so otroci ustrezno zaščiteni, 
in sprejeti vse potrebno, da se specifični 
ukrepi za pomoč in podporo otrokom pri 
njihovem telesnem in psihosocialnem 
okrevanju sprejmejo po oceni specifične 
situacije, v kateri so posamezni otroci 
žrtve. Osebe, za katere je verjetno, da bodo 
prišle v stik s temi žrtvami, bi bilo treba 
ustrezno usposobiti glede pravic in potreb 
otrok različnih starosti ter glede 
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postopkov, ki so za njih najbolj primerni.

Or. fr

Predlog spremembe 188
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Pri izvajanju te direktive bi bilo 
treba upoštevati Konvencijo ZN iz leta 
1979 o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk (CEDAW), priporočila in sklepe 
odbora CEDAW in Konvencijo Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in boju proti njemu.

Or. es

Predlog spremembe 189
Marc Tarabella

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Države članice bi morale pri 
izvajanju te direktive ravnati z vso 
potrebno skrbnostjo ter zagotoviti 
spoštovanje pravic žensk s spoštovanjem 
obveznosti iz konvencije Združenih 
narodov o odpravi diskriminacije žensk 
ter upoštevati standarde, določene v 
konvenciji Sveta Evrope za boj proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

Or. en
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Predlog spremembe 190
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Tveganje nadaljnje viktimizacije 
bodisi s strani storilca kaznivega dejanja ali 
zaradi sodelovanja v kazenskem postopku 
je treba omejiti z usklajenim izvajanjem 
postopka, v katerem so žrtve obravnavane 
spoštljivo in ki jim omogoča, da 
vzpostavijo zaupanje v organe. Stik z 
organi mora biti čim bolj olajšan, pri tem 
pa se omeji število nepotrebnih stikov, ki 
jih ima žrtev z njimi, na primer z 
videoposnetki zaslišanj in možnostjo, da se 
jih uporabi v postopku pred sodiščem.
Javni uslužbenci morajo imeti na voljo kar 
se da veliko število ukrepov za 
preprečevanje stiske žrtev v postopku pred 
sodiščem, zlasti zaradi vidnega stika s 
storilcem kaznivega dejanja, njegovo 
družino, sostorilci ali člani javnosti. Zato 
se države članice, kadar je to primerno, 
spodbujajo k uvedbi izvedljivih in 
praktičnih ukrepov, s katerimi bodo lahko 
v sodnih prostorih zagotovljene tudi ločene 
čakalnice za žrtve. Varstvo zasebnosti 
žrtve je lahko pomemben način za 
preprečevanje nadaljnje viktimizacije, ki se 
ga lahko doseže z več ukrepi, tudi z 
nerazkritjem ali omejenim razkritjem 
informacij glede istovetnosti in bivališča 
žrtve. Takšno varstvo je zlasti pomembno 
za žrtve, ki so otroci, vključno z 
nerazkritjem imena otroka.

(22) Tveganje nadaljnje viktimizacije 
bodisi s strani storilca kaznivega dejanja ali 
zaradi sodelovanja v kazenskem postopku 
je treba omejiti z usklajenim izvajanjem 
postopka, ki v osredje postavlja pravice in 
potrebe žrtev, v katerem so žrtve 
obravnavane spoštljivo in ki jim omogoča, 
da vzpostavijo zaupanje v organe. Stik z 
organi mora biti čim bolj olajšan, pri tem 
pa se omeji število nepotrebnih stikov, ki 
jih ima žrtev z njimi, na primer z 
videoposnetki zaslišanj in možnostjo, da se 
jih uporabi v postopku pred sodiščem ali z 
uporabo specializiranih služb za podporo 
žrtvam. Javni uslužbenci morajo imeti na 
voljo kar se da veliko število ukrepov, 
vključno z učinkovitimi zaščitnimi ukrepi, 
ki prepovedujejo kakršen koli stik žrtve z 
obtoženim, za preprečevanje stiske žrtev
pred, med in po postopku pred sodiščem, 
zlasti zaradi vidnega stika s storilcem 
kaznivega dejanja, njegovo družino, 
sostorilci ali člani javnosti. Zato se države 
članice, kadar je to primerno, spodbujajo k 
uvedbi izvedljivih in praktičnih ukrepov, s 
katerimi bodo lahko v sodnih prostorih 
zagotovljene tudi ločene čakalnice za žrtve.
Varstvo zasebnosti žrtve je lahko 
pomemben način za preprečevanje 
nadaljnje viktimizacije, ki se ga lahko 
doseže z več ukrepi, tudi z nerazkritjem ali 
omejenim razkritjem informacij glede 
istovetnosti in bivališča žrtve. Takšno 
varstvo je zlasti pomembno za žrtve, ki so 
otroci, vključno z nerazkritjem imena 
otroka.

Or. es
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Predlog spremembe 191
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Tveganje nadaljnje viktimizacije 
bodisi s strani storilca kaznivega dejanja ali 
zaradi sodelovanja v kazenskem postopku 
je treba omejiti z usklajenim izvajanjem 
postopka, v katerem so žrtve obravnavane 
spoštljivo in ki jim omogoča, da 
vzpostavijo zaupanje v organe. Stik z 
organi mora biti čim bolj olajšan, pri tem 
pa se omeji število nepotrebnih stikov, ki 
jih ima žrtev z njimi, na primer z 
videoposnetki zaslišanj in možnostjo, da se 
jih uporabi v postopku pred sodiščem. 
Javni uslužbenci morajo imeti na voljo kar 
se da veliko število ukrepov za 
preprečevanje stiske žrtev v postopku pred 
sodiščem, zlasti zaradi vidnega stika s 
storilcem kaznivega dejanja, njegovo 
družino, sostorilci ali člani javnosti. Zato 
se države članice, kadar je to primerno, 
spodbujajo k uvedbi izvedljivih in
praktičnih ukrepov, s katerimi bodo lahko 
v sodnih prostorih zagotovljene tudi ločene 
čakalnice za žrtve. Varstvo zasebnosti 
žrtve je lahko pomemben način za 
preprečevanje nadaljnje viktimizacije, ki se 
ga lahko doseže z več ukrepi, tudi z 
nerazkritjem ali omejenim razkritjem 
informacij glede istovetnosti in bivališča 
žrtve. Takšno varstvo je zlasti pomembno 
za žrtve, ki so otroci, vključno z 
nerazkritjem imena otroka.

(22) Tveganje nadaljnje viktimizacije 
bodisi s strani storilca kaznivega dejanja ali 
zaradi sodelovanja v kazenskem postopku 
je treba omejiti z usklajenim izvajanjem 
postopka, v katerem so žrtve obravnavane 
spoštljivo in ki jim omogoča, da 
vzpostavijo zaupanje v organe. Stik z 
organi mora biti čim bolj olajšan, pri tem 
pa se omeji število nepotrebnih stikov, ki 
jih ima žrtev z njimi, na primer z 
videoposnetki zaslišanj in možnostjo, da se 
jih uporabi v postopku pred sodiščem. 
Javni uslužbenci morajo imeti na voljo kar 
se da veliko število ukrepov za 
preprečevanje stiske žrtev v postopku pred 
sodiščem, zlasti zaradi vidnega stika s 
storilcem kaznivega dejanja, njegovo 
družino, sostorilci ali člani javnosti. Zato 
se države članice, kadar je to primerno, 
spodbujajo k uvedbi izvedljivih in 
praktičnih ukrepov, s katerimi bodo lahko 
v sodnih prostorih zagotovljene tudi ločene 
čakalnice za žrtve. Varstvo zasebnosti 
žrtve je lahko pomemben način za 
preprečevanje nadaljnje viktimizacije, ki se 
ga lahko doseže z več ukrepi, tudi z 
nerazkritjem ali omejenim razkritjem 
informacij glede istovetnosti in bivališča 
žrtve. Takšno varstvo je zlasti pomembno 
za žrtve, ki so otroci, vključno z 
nerazkritjem imena otroka.

(jezikovni predlog spremembe, ki vpliva le 
na špansko verzijo besedila)

Or. es
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Predlog spremembe 192
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Tveganje nadaljnje viktimizacije 
bodisi s strani storilca kaznivega dejanja ali 
zaradi sodelovanja v kazenskem postopku 
je treba omejiti z usklajenim izvajanjem 
postopka, v katerem so žrtve obravnavane 
spoštljivo in ki jim omogoča, da 
vzpostavijo zaupanje v organe. Stik z 
organi mora biti čim bolj olajšan, pri tem 
pa se omeji število nepotrebnih stikov, ki 
jih ima žrtev z njimi, na primer z 
videoposnetki zaslišanj in možnostjo, da 
se jih uporabi v postopku pred sodiščem. 
Javni uslužbenci morajo imeti na voljo kar 
se da veliko število ukrepov za 
preprečevanje stiske žrtev v postopku pred 
sodiščem, zlasti zaradi vidnega stika s 
storilcem kaznivega dejanja, njegovo 
družino, sostorilci ali člani javnosti. Zato 
se države članice, kadar je to primerno, 
spodbujajo k uvedbi izvedljivih in 
praktičnih ukrepov, s katerimi bodo lahko 
v sodnih prostorih zagotovljene tudi ločene 
čakalnice za žrtve. Varstvo zasebnosti 
žrtve je lahko pomemben način za 
preprečevanje nadaljnje viktimizacije, ki se 
ga lahko doseže z več ukrepi, tudi z 
nerazkritjem ali omejenim razkritjem 
informacij glede istovetnosti in bivališča 
žrtve. Takšno varstvo je zlasti pomembno 
za žrtve, ki so otroci, vključno z 
nerazkritjem imena otroka.

(22) Tveganje nadaljnje viktimizacije 
bodisi s strani storilca kaznivega dejanja ali 
zaradi sodelovanja v kazenskem postopku 
je treba omejiti z usklajenim izvajanjem 
postopka, v katerem so žrtve obravnavane 
spoštljivo in ki jim omogoča, da 
vzpostavijo zaupanje v organe. Stik z 
organi mora biti čim bolj olajšan, pri tem 
pa se omeji število nepotrebnih stikov, ki 
jih ima žrtev z njimi. Javni uslužbenci 
morajo imeti na voljo kar se da veliko 
število ukrepov za preprečevanje stiske 
žrtev v postopku pred sodiščem, zlasti 
zaradi vidnega stika s storilcem kaznivega 
dejanja, njegovo družino, sostorilci ali 
člani javnosti. Zato se države članice, 
kadar je to primerno, spodbujajo k uvedbi 
izvedljivih in praktičnih ukrepov, s 
katerimi bodo lahko v sodnih prostorih 
zagotovljene tudi ločene čakalnice za žrtve. 
Varstvo zasebnosti žrtve je lahko 
pomemben način za preprečevanje 
nadaljnje viktimizacije, ki se ga lahko 
doseže z več ukrepi, tudi z nerazkritjem 
informacij glede istovetnosti in bivališča 
žrtve. Takšno varstvo je tudi pomembno za 
žrtve, ki so otroci, vključno z nerazkritjem 
imena otroka.

Or. nl

Predlog spremembe 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Države članice bi morale po potrebi 
in ob priznavanju načela svobode 
izražanja spodbujati sredstva javnega 
obveščanja in novinarje, da sprejmejo 
samoregulativne smernice in ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi v svoji dejavnosti 
obveščanja zaščitili zasebno in družinsko 
življenje žrtev, zlasti mladoletnikov in 
njihovih družinskih članov. Države 
članice bi morale sredstva javnega 
obveščanja odvračati od intervjujev z 
žrtvami v neprimernih trenutkih, 
intervjujev z otroki, razprav o grozovitih 
podrobnostih kaznivih dejanj, objavljanja 
podatkov, ki bi negativno vplivali na 
verodostojnost žrtev, ter od povečevanja 
priljubljenosti storilca in zvračanja krivde 
za kaznivo dejanje na žrtev. Države 
članice bi morale zagotoviti, da imajo 
žrtve na razpolago učinkovita sredstva, ko 
je kršena njihova pravica do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja.

Or. en

Predlog spremembe 194
Sonia Alfano

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Da bi se omogočilo učinkovitejše 
varstvo pravic in interesov žrtev, morajo 
države članice razviti splošen in celovit 
pristop prek različnih agencij. V zvezi s 
tem bi morale države članice zagotoviti 
ustrezne mehanizme, ki omogočajo 
učinkovito sodelovanje med sodstvom, 
državnimi tožilci, organi odkrivanja in 
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kazenskega pregona, lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi, nevladnimi 
organizacijami, ki so ustrezno 
opredeljene, in drugimi pristojnimi 
organizacijami. Izraz „mehanizem“ 
pomeni vsako formalno ali neformalno 
strukturo, kot so dogovorjeni pravilniki, 
okrogle mize ali kateri koli drugi način, ki 
skupini strokovnjakov omogoča 
sodelovanje v standardizirani obliki.

Or. it

Predlog spremembe 195
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Kadar se v skladu s to direktivo 
imenuje varuh in/ali zastopnik otroka, 
lahko opravlja ti dve vlogi ista oseba 
oziroma pravna oseba, institucija ali organ.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. nl

Predlog spremembe 196
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo vključevati izobraževanje o 
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specialistično usposabljanje. posebnih storitvah, na katere bi bilo treba 
napotiti žrtve, pa tudi specialistično 
usposabljanje, kjer se delo osredotoča na 
žrtve s posebnimi potrebami.

Or. es

Predlog spremembe 197
Ádám Kósa

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje.

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v osebni stik z 
žrtvijo, je treba usposobiti za ugotavljanje 
in upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem, vključno z 
učenjem znakovnega jezika, ter do ravni, 
ki je potrebna za njegov stik z žrtvami. To 
bi moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje.

Or. hu

Obrazložitev

Pojasnitev, s katero se zagotovi in zaščiti pravice žrtev v skladu s točkama 11 in 37 resolucije 
Parlamenta z dne 25. oktobra 2011 (o mobilnosti in vključevanju invalidov ter evropski 
strategiji o invalidnosti 2010-2020).

Predlog spremembe 198
Licia Ronzulli

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
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verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje.

verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje ali posebno 
usposabljanje na področju psihologije.

Or. it

Predlog spremembe 199
Nathalie Griesbeck

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje.

(24) Vsak javni uslužbenec v kazenskem 
postopku, za katerega je verjetno, da bo 
prišel v stik z žrtvijo, mora imeti dostop in 
prejeti ustrezno usposabljanje za 
identifikacijo in obravnavo žrtev, 
ugotavljanje in upoštevanje potreb žrtev 
tako z začetnim kot stalnim usposabljanjem 
ter do ravni, ki je potrebna za njegov stik z 
žrtvami. To bi moralo, če je ustrezno, 
vključevati tudi specialistično 
usposabljanje. Države članice bi morale 
podpreti obvezno usposabljanje policijskih 
sil, odvetnikov, zdravstvenih služb, 
socialnih služb in socialnih delavcev, 
sodnikov in osebja pravosodnih organov, 
osebja, zadolženega za varstvo pravic 
otrok, in vseh ostalih oseb, za katere je 
verjetno, da bodo pri opravljanju svojih 
dolžnosti prišle v stik z žrtvami.

Or. fr

Predlog spremembe 200
Sonia Alfano
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Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje.

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje. Policisti, 
tožilci in drugo osebje, ki se poklicno 
ukvarja s primeri nasilja na podlagi spola, 
bi se morali ustrezno usposabljati za 
uporabo primernih načinov ravnanja z 
žrtvami takega nasilja, da bi njihov 
pristop upošteval spol žrtve. Tako 
usposabljanje bi moralo biti 
institucionalizirano in standardizirano v 
vseh državah članicah, izvajati pa bi ga 
bilo treba ob tesnem posvetovanju z 
ustrezno opredeljenimi nevladnimi 
organizacijami in ponudniki storitev za 
žrtve nasilja na podlagi spola.

Or. it

Predlog spremembe 201
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, se 
lahko usposobi za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To
lahko, če je ustrezno, vključuje tudi 
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specialistično usposabljanje. specialistično usposabljanje.

Or. nl

Predlog spremembe 202
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki 
delajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati 
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in 
osveščanje, raziskovalnih in 
izobraževalnih programov ter 
usposabljanj, pa tudi pri nadziranju in 
ocenjevanju učinka ukrepov v podporo 
žrtvam in za zaščito žrtev kaznivega 
dejanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 203
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki se 
ukvarjajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati, 
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in 
ozaveščanje, raziskovalnih in 

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki se 
ukvarjajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati, 
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in 
ozaveščanje, raziskovalnih in 
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izobraževalnih programov ter usposabljanj, 
pa tudi pri nadziranju in ocenjevanju 
učinka ukrepov za pomoč žrtvam in za 
zaščito žrtev kaznivega dejanja.

izobraževalnih programov ter usposabljanj, 
pa tudi pri nadziranju in ocenjevanju 
učinka ukrepov za pomoč žrtvam in za 
zaščito žrtev kaznivega dejanja. V teh zvezi 
je treba poskrbeti za posebno vidnost vseh 
nacionalnih programov in programov 
Unije, ki podpirajo razvoj tovrstnih 
dejavnosti in odstraniti birokratske ovire, 
na katere naletijo organizacije, ki so jih 
pripravljene izkoristiti.

Or. es

Predlog spremembe 204
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki se 
ukvarjajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati, 
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in 
ozaveščanje, raziskovalnih in 
izobraževalnih programov ter usposabljanj, 
pa tudi pri nadziranju in ocenjevanju 
učinka ukrepov za pomoč žrtvam in za 
zaščito žrtev kaznivega dejanja.

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki se 
ukvarjajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati, 
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in 
ozaveščanje, raziskovalnih in 
izobraževalnih programov ter usposabljanj, 
pa tudi pri nadziranju in ocenjevanju 
učinka ukrepov za pomoč žrtvam in za 
zaščito žrtev kaznivega dejanja. Države 
članice bi morale imeti izurjeno poklicno 
osebje, ki je zmožno pomagati invalidnim 
osebam, da lahko enakovredno 
uveljavljajo svoje pravice.

Or. es

Predlog spremembe 205
Axel Voss
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Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki 
delajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati zlasti 
v okviru pobud za oblikovanje politik, 
kampanj za informiranje in osveščanje, 
raziskovalnih in izobraževalnih programov 
ter usposabljanj, pa tudi pri nadziranju in 
ocenjevanju učinka ukrepov v podporo 
žrtvam in za zaščito žrtev kaznivega 
dejanja.

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki 
poklicno ali prostovoljno delajo z žrtvami 
kaznivega dejanja, spodbujati in z njimi 
tesno sodelovati zlasti v okviru pobud za 
oblikovanje politik, kampanj za 
informiranje in osveščanje, raziskovalnih 
in izobraževalnih programov ter 
usposabljanj, pa tudi pri nadziranju in 
ocenjevanju učinka ukrepov v podporo 
žrtvam in za zaščito žrtev kaznivega 
dejanja.

Or. de

Obrazložitev

V direktivi bi bilo treba omeniti tudi prostovoljce, ki opravljajo velik del nudenja pomoči 
žrtvam.

Predlog spremembe 206
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki se 
ukvarjajo z žrtvami kaznivega dejanja,
spodbujati in z njimi tesno sodelovati,
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in
ozaveščanje, raziskovalnih in 
izobraževalnih programov ter usposabljanj, 
pa tudi pri nadziranju in ocenjevanju 
učinka ukrepov za pomoč žrtvam in za 
zaščito žrtev kaznivega dejanja.

(25) Države članice lahko organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki
delajo z žrtvami kaznivega dejanja,
spodbujajo in z njimi tesno sodelujejo
zlasti v okviru pobud za oblikovanje 
politik, kampanj za informiranje in
osveščanje, raziskovalnih in izobraževalnih 
programov ter usposabljanj, pa tudi pri 
nadziranju in ocenjevanju učinka ukrepov 
za pomoč žrtvam in za zaščito žrtev 
kaznivega dejanja.
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Or. nl

Predlog spremembe 207
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Tudi kaznivo dejanje zoper okolje 
ima žrtve; zaradi skupinske ali množične 
viktimizacije, verjetnosti, da vključuje 
neobičajne žrtve, ter pogosto postopne in 
tihe viktimizacije je kazniva dejanja zoper 
okolje težko obravnavati. Škoda za okolje 
in vprašanje njenih žrtev ne vplivata zgolj 
na interese posameznika, ampak na 
interese celotnih skupnosti ali skupin 
ljudi, pri tem pa je treba upoštevati 
posledice današnjih dejanj za prihodnje 
generacije na podlagi medgeneracijske 
odgovornosti ter priznati pravico vseh 
ljudi sedanjih in prihodnjih generacij, da 
živijo v okolju, primernem za njihovo 
zdravje in dobro počutje, v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti1.
Nekatere postopkovne okoljske pravice, 
med drugim glede dostopa do pravnega 
varstva, je mogoče zagotoviti tako, da se v 
tej direktivi okolje in njegovi ekosistemi 
priznajo kot možne žrtve zaradi 
nezakonitega ravnanja.

____________
1 UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

Or. en
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Predlog spremembe 208
Ádám Kósa

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Do dodatne viktimizacije, 
ustrahovanja in diskriminacije lahko 
pride, ko so žrtve tarča zlorabe zaradi 
svoje rase, vere, prepričanja, narodnosti, 
starosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, 
spola ali socialnega ozadja. Drugi razlogi 
za neprijavo kaznivih dejanj so nizka 
stopnja zaupanja v kazensko sodni sistem, 
težave pri razumevanju sistema v zvezi z 
vlaganjem pritožb in strah pred 
nesprejemljivo obravnavo organov, ki 
žrtvam ne verjamejo ali jih ne razumejo 
(na primer gluhih oseb), vendar 
zatrjujejo, da imajo te osebe enake 
državljanske pravice kot predstavniki 
organov.  Obstaja tudi strah, da žrtve ne 
bodo spoštovane oziroma jim ne bo 
priznan status žrtve. Da bi se spodbudilo 
in olajšalo prijavljanje kaznivih dejanj, 
žrtvam pa omogočilo, da prekinejo 
začaran krog ponavljajoče se 
viktimizacije, morajo biti žrtvam na voljo 
zanesljive službe za nudenje podpore, 
pristojni organi pa morajo biti 
pripravljeni odzvati se na prijave žrtev na 
spoštljiv, razumevajoč, enakopraven in 
strokoven način. Potrebno je uvesti 
ustrezno usposabljanje in ustrezno raven 
specializacije vseh pristojnih organov, pa 
tudi predpise, v katerih bo dovolj 
pozornosti posvečene pravicam žrtev, 
vključno z zaščito pred ustrahovanjem in 
sekundarno viktimizacijo. S predpisi bi 
bilo treba omogočiti, da incidente prijavijo 
tretje osebe, zagotoviti postopkovne 
zastopniške pravice službam za pomoč 
žrtvam in omogočiti uporabo 
komunikacijskih tehnologij, kot so 
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elektronska pošta, video posnetki, ki so 
uradni, potrjeni ali so bili registrirani, ter 
vse druge elektronske oblike vlaganja 
pritožb za prijavo primerov. 

Or. hu

Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna, da bi zaščitili zlasti pravice gluhih oseb, saj ni vedno jasno, ali gluhe 
osebe, ki razumejo znakovni jezik, razumejo tudi jezik, ki se govori v njihovi državi.

Predlog spremembe 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Do nadaljnje viktimizacije, 
ustrahovanja in diskriminacije lahko 
pride, ko so žrtve tarča zlorabe zaradi 
osebnih značilnosti, kot so rasa, vera, 
prepričanja, narodnost, starost, spolna 
usmerjenost, invalidnost, spol, spolna 
identiteta, spolno izražanje ali socialno 
ozadje, kar je glavni razlog za visoko 
stopnjo neprijavljenih kaznivih dejanj. 
Dodatni razlogi za neprijavljena kazniva 
dejanja so nizko zaupanje v 
kazenskopravni sistem, težave pri 
razumevanju sistema prijave ter strah 
pred nesprejemljivim obravnavanjem s 
strani organov, ker se žrtvi ne verjame, ali 
zaradi pomanjkanja spoštovanja in 
priznavanja žrtve. Da bi spodbudili in 
olajšali prijavljanje kaznivih dejanj in da 
bi žrtve lahko prekinile začarani krog 
ponovne viktimizacije, morajo biti žrtvam 
na voljo zanesljive službe za podporo, 
pristojni organi držav članic pa morajo 
biti pripravljeni odzvati se na prijave žrtev 
na spoštljiv, obziren, enakopraven in 
strokoven način. To zahteva zadostno 
usposabljanje in ustrezno raven 
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specializacije vseh ustreznih organov, pa 
tudi predpise, ki bodo dovolj pozornosti 
posvetili pravicam žrtev, vključno s 
pravico do zaščite pred ustrahovanjem in 
sekundarno viktimizacijo. Ukrepi bi lahko 
vključevali tudi omogočanje prijav s strani 
tretjih oseb in pooblastilo organizacijam 
za podporo žrtvam, da začnejo postopke v 
imenu žrtev, ter omogočanje uporabe 
komunikacijske tehnologije, kot so 
elektronska pošta ali spletni obrazci za 
vlaganje prijav.

Or. en

Predlog spremembe 210
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ker cilja določitve skupnih 
minimalnih standardov države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, če delujejo 
enostransko, bodisi na nacionalni, 
regionalni bodisi na lokalni ravni, temveč 
se zaradi obsega in morebitnih učinkov 
lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja.

(26) Ker lahko države članice same v 
ustrezni meri zagotovijo minimalne 
standarde, predlog direktive krši načelo
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji

Or. nl

Obrazložitev

Nizozemska je že sprejela popolnoma ustrezne določbe glede podpore žrtvam kaznivih dejanj 
in njihove zaščite, zato predlagane direktive ne potrebuje.
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Predlog spremembe 211
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Osebni podatki, ki se obdelujejo pri 
izvajanju te direktive, morajo biti varovani 
v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 
2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o 
varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo 
v okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, in v 
skladu z načeli, določenimi v Konvenciji 
Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o 
varstvu posameznikov pri avtomatski 
obdelavi osebnih podatkov, ki so jo 
ratificirale vse države članice.

(27) Osebni podatki, ki se obdelujejo, če se 
izvaja ta direktiva, morajo biti varovani v 
skladu z domačo zakonodajo.

Or. nl

Predlog spremembe 212
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ali drugih sodnih 
postopkih, povezanih s kaznivim 
dejanjem, ter da imajo status žrtve in se 
obravnavajo spoštljivo, obzirno in 
strokovno brez kakršne koli diskriminacije 
v vseh stikih z vsemi pristojnimi organi, 
službami v podporo žrtvam ali službami 
restorativne pravičnosti ali drugimi organi, 
ki se ukvarjajo z žrtvami kaznivih dejanj.

Or. en
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Predlog spremembe 213
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da imajo 
vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno zaščito 
in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Namen te direktive je zagotoviti, da imajo 
vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno zaščito 
in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se jih obravnava na spoštljiv, 
obziren, oseben in strokoven način brez 
kakršne koli diskriminacije v vseh stikih z 
vsemi organi javne uprave, službami v 
podporo žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti.

Or. es

Predlog spremembe 214
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije iz katerega koli razloga, kot 
so spol, rasa, barva kože, etnični ali 
socialni izvor, genske lastnosti, jezik, vera 
ali prepričanje, politično ali drugo 
mnenje, narodnost, pripadnost narodni 
manjšini, lastnina, rojstvo, invalidnost, 
starost, spol, spolna identiteta in spolno 
izražanje, spolna usmerjenost, 
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priseljenstvo in status bivanja, 
zdravstveno stanje (tudi virus HIV in 
AIDS) v vseh stikih z vsemi organi javne 
uprave, službami v podporo žrtvam ali 
službami restorativne pravičnosti.

Or. en

Predlog spremembe 215
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ne glede na 
njihov pravni status ustrezno zaščito in 
podporo, da lahko sodelujejo v kazenskem 
postopku ter da imajo status žrtve in se 
obravnavajo spoštljivo, obzirno in 
strokovno brez kakršne koli diskriminacije 
v vseh stikih z vsemi pristojnimi organi, 
službami v podporo žrtvam ali službami 
restorativne pravičnosti.

Or. en

Predlog spremembe 216
Sonia Alfano

Predlog direktive
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
vseh fazah kazenskega postopka ter da 
imajo status žrtve in se obravnavajo 
spoštljivo, obzirno in strokovno brez 
kakršne koli diskriminacije v vseh stikih z 
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javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

vsemi organi javne uprave, službami v 
podporo žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti.

Or. it

Predlog spremembe 217
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse nedolžne žrtve ustrezno zaščito 
in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Or. it

Predlog spremembe 218
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) fizično osebo, ki je utrpela škodo, 
vključno s telesno ali duševno poškodbo, 
čustvenim trpljenjem ali gospodarsko 
izgubo, ki jo je neposredno povzročilo 
kaznivo dejanje;

(i) fizično osebo, ki je sama ali skupaj z 
drugimi utrpela škodo, vključno s telesno 
ali duševno poškodbo, čustvenim 
trpljenjem ali gospodarsko izgubo, ki jo je 
neposredno povzročilo kaznivo dejanje ali 
groba kršitev njenih temeljnih pravic z 
dejanji ali opustitvami, ki so v nasprotju z 
veljavnim kazenskim pravom v državi 
članici, vključno z zakonodajo, ki določa 
kaznivo zlorabo položaja.
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Or. en

Predlog spremembe 219
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i a) fizično osebo, proti kateri se izvaja 
diskriminacija v zasebnem, družbenem ali 
javnem življenju zaradi njene spolne, 
jezikovne ali narodnostne identitete ali 
zaradi njenega filozofskega, ideološkega, 
političnega, kulturnega ali verskega 
prepričanja;

Or. it

Predlog spremembe 220
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i b) fizično osebo, ki je vključena v 
spletke ali načrte – terorističnih skupin, 
hudodelskih združb, mafijskih združb ali 
skupin organiziranega kriminala, ki so 
sposobne delovati neprekinjeno –, ki 
imajo za cilj ogroziti njeno življenje, 
omejiti njeno svobodo izražanja, gibanja, 
sodelovanja v družbenem ali javnem 
življenju ali ji povzročiti materialno ali 
psihološko škodo;

Or. it
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Predlog spremembe 221
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i c) fizično osebo, ki jo zaradi 
sodelovanja s sodišči, nenehno ogrožajo 
teroristične skupine, organizirane 
hudodelske združbe, mafijske združbe ali 
skupine organiziranega kriminala, ki so 
sposobne delovati neprekinjeno;

Or. it

Predlog spremembe 222
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka i d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i d) fizično osebo, ki živi v za človeka 
sramotnih materialnih ali psiholoških 
življenjskih razmerah;

Or. it

Predlog spremembe 223
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii. družinske člane osebe, katere smrt je 
posledica kaznivega dejanja;

ii. ožje družinske člane ali vzdrževane 
osebe žrtve, katere smrt je posledica 
kaznivega dejanja, ali osebe, ki so utrpele 
škodo, ko so poskušale pomagati žrtvam v 
sili ali preprečiti viktimizacijo;
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Or. en

Predlog spremembe 224
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii. družinske člane osebe, katere smrt je 
posledica kaznivega dejanja;

ii. družinske člane osebe, katere smrt ali 
fizična oziroma duševna nesposobnost je 
posledica kaznivega dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 225
Ádám Kósa

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii. družinske člane osebe, katere smrt je 
posledica kaznivega dejanja;

ii. družinskega(-e) člana(-e) in zarodek(-
ke) osebe, katere smrt ali invalidnost je 
posledica kaznivega dejanja;

Or. hu

Obrazložitev

Pojav trajne invalidnosti, ki je lahko objektivne fizične oblike ali pa duševne, je resnična 
ovira, ko gre za okolje, ki ne omogoča dostopa. Izgubo zarodka se ne sme obravnavati 
preprosto kot (resno) fizično poškodbo, saj imajo v evropskih državah zarodki pravno veljavo 
z retroaktivnim učinkom, ki je povezan z rojstvom živega otroka in je pogojen (na primer na 
področju dedovanja), kar ne velja za druge izgubljene organe.  (Namerna in nasilna 
sprememba dedovanja po zakonu spremeni razmere.)

Predlog spremembe 226
Axel Voss
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Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii. družinske člane osebe, katere smrt je 
posledica kaznivega dejanja;

ii. družinske člane osebe, katere smrt je 
neposredna posledica kaznivega dejanja, 
ki so zaradi tega utrpeli škodo;

Or. en

Predlog spremembe 227
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii a. okolico, ki je utrpela škodo zaradi 
kaznivega dejanja. Države članice 
zagotovijo, da lahko vsaka skupina, 
fundacija ali združenje, ki si na podlagi 
svojega statuta v skladu z nacionalno 
zakonodajo prizadeva za varstvo okolice, 
izvršuje pravice iz poglavja 3 te direktive. 
   

Or. en

Predlog spremembe 228
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii a) mladoletnike, ki so potomci ali 
vzdrževani družinski člani žrtve, ki je 
utrpela fizično ali duševno škodo kot 
posledico domnevnega kaznivega dejanja.

Or. en
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Predlog spremembe 229
Ádám Kósa

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii a. družinskega(-e) člana(-e) osebe,
katere smrt je posledica kaznivega 
dejanja, ali osebo ali osebe, ki so bile 
priznane kot varuhi ali zastopniki žrtve, ki 
je postala v času kaznivega dejanja ali po 
njem delno ali popolnoma invalidna.

Or. hu

Obrazložitev

Pojav trajne invalidnosti, ki je lahko objektivne fizične oblike ali pa duševne, je resnična 
ovira, ko gre za okolje, ki ne omogoča dostopa. Izgubo zarodka se ne sme obravnavati 
preprosto kot (resno) fizično poškodbo, saj imajo v evropskih državah zarodki pravno veljavo 
z retroaktivnim učinkom, ki je povezan z rojstvom živega otroka in je pogojen (na primer na 
področju dedovanja), kar ne velja za druge izgubljene organe.  (Na tem mestu je treba 
izpostaviti vprašanje namerne in nasilne spremembe dedovanja po zakonu.)

Predlog spremembe 230
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii a) ) družinske člane osebe, ki je bila 
zaradi kaznivega dejanja hudo 
poškodovana, ali osebe, ki nudijo pomoč 
in so bile pred kaznivim dejanjem ali po 
njem uradno pooblaščene za pomoč 
žrtvam, ki potrebujejo obsežno podporo 
pri uveljavljanju pravne sposobnosti.

Or. lt
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Predlog spremembe 231
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b. „družinski člani“ pomenijo zakonca, 
zunajzakonskega partnerja, registriranega 
partnerja, sorodnike v ravni črti, brate in 
sestre ter osebe, ki jih žrtev vzdržuje;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedba zunajzakonskih in registriranih partnerjev se zdi neprimerna, saj ta instituta v 
mnogih državah članicah nista priznana. Zaradi spoštovanja nacionalnih pristojnosti na 
področju družinskega prava je na splošno bolje, da se ta določba odpravi.

Predlog spremembe 232
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b. „družinski člani“ pomenijo zakonca, 
zunajzakonskega partnerja, registriranega 
partnerja, sorodnike v ravni črti, brate in 
sestre ter osebe, ki jih žrtev vzdržuje;

b. "družinski člani" pomenijo zakonca, 
osebo, ki z žrtvijo živi v stalni intimni zvezi 
na trdni in dolgotrajni podlagi v skupnem 
gospodinjstvu, sorodnike v ravni vrsti, 
sorojence ter osebe, ki jih žrtev vzdržuje, 
kot določa nacionalno pravo;

Or. en

Predlog spremembe 233
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 2 – točka (c)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c. „zunajzakonski partner“ pomeni osebo, 
ki z žrtvijo živi v trdnem in trajnem 
razmerju, ki ni registrirano pri pristojnem 
organu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 234
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c. „zunajzakonski partner“ pomeni osebo, 
ki z žrtvijo živi v trdnem in trajnem 
razmerju, ki ni registrirano pri pristojnem 
organu;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedba zunajzakonskih partnerjev v členu 2(c) se zdi neprimerna, saj ti instituti v mnogih 
državah članicah niso priznani. Zaradi spoštovanja nacionalnih pristojnosti na področju 
družinskega prava je na splošno bolje, da se ta določba odpravi

Predlog spremembe 235
Kinga Göncz

Predlog direktive
Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c. „zunajzakonski partner“ pomeni osebo, 
ki z žrtvijo živi v trdnem in trajnem 
razmerju, ki ni registrirano pri pristojnem 
organu;

c. „zunajzakonski partner“ pomeni vsako
osebo brez diskriminacije, ki z žrtvijo živi 
v trdnem in trajnem razmerju, ki ni 
registrirano pri pristojnem organu;
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Or. en

Predlog spremembe 236
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d. „registrirani partner“ pomeni 
partnerja, s katerim žrtev živi v 
registrirani partnerski skupnosti na 
podlagi zakonodaje države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 237
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d. „registrirani partner“ pomeni 
partnerja, s katerim žrtev živi v 
registrirani partnerski skupnosti na 
podlagi zakonodaje države članice;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedba zunajzakonskih partnerjev v členu 2(c) se zdi neprimerna, saj ti instituti v mnogih 
državah članicah niso priznani. Zaradi spoštovanja nacionalnih pristojnosti na področju 
družinskega prava je na splošno bolje, da se ta določba odpravi

Predlog spremembe 238
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Člen 2 – točka (e)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e. "storitve restorativne pravičnosti"
pomenijo storitve, katerih namen je
vzpostaviti stik med žrtvijo in 
obdolžencem, da bi se med njima dosegel 
prostovoljni dogovor glede obravnave 
škode, ki je nastala zaradi kaznivega 
dejanja;

e. „storitve restorativne pravičnosti“
pomenijo storitve, katerih namen je olajšati 
postopek za doseganje zunajsodne 
poravnave, s prostovoljnim dogovorom pri 
katerem obtoženi sprejme svojo 
odgovornost pri kazenskem dejanju in 
obljubi povračilo škode, plačilo 
odškodnine in nadomestila žrtvi, pod 
pogojem, da se žrtev s tem strinja in da 
obtoženi izpolnjuje določene pogoje.

Or. es

Predlog spremembe 239
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „storitve restorativne pravičnosti“ 
pomenijo storitve, katerih namen je 
vzpostaviti stik med žrtvijo in 
obdolžencem, da bi se med njima dosegel 
prostovoljni dogovor glede obravnave 
škode, ki je nastala zaradi kaznivega 
dejanja;

(e) „storitve restorativne pravičnosti“ 
pomenijo storitve, katerih namen je olajšati 
postopek restorativne pravičnosti, v 
katerem obdolženec prevzame 
odgovornost, se obveže za odpravo škode, 
plača odškodnino in nadomestilo, kar 
lahko vodi v izvensodno poravnavo 
kazenske zadeve, če žrtev v to privoli in če 
obdolženec izpolnjuje pogoje za odpravo 
škode.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je problematično, saj naj bi pomenilo, da žrtev in obdolženi rešita skupen 
problem, ne pa da je ena oseba (obdolženec) viktimizirala drugo (žrtev).

Predlog spremembe 240
Angelika Werthmann
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Predlog direktive
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e. „storitve restorativne pravičnosti“ 
pomenijo storitve, katerih namen je 
vzpostaviti stik med žrtvijo in 
obdolžencem, da bi se med njima dosegel 
prostovoljni dogovor glede obravnave 
škode, ki je nastala zaradi kaznivega 
dejanja;

e. „storitve restorativne pravičnosti“ 
pomenijo storitve, katerih namen je 
vzpostaviti stik med žrtvijo in 
obdolžencem, da bi se med njima dosegel 
prostovoljni dogovor glede obravnave 
škode, ki je nastala zaradi kaznivega 
dejanja; pri tem gre za pristop k 
pravičnosti, katerega poudarek je na 
potrebah žrtev, storilcev kaznivega dejanja 
in vpletene skupnosti, ne pa na 
izpolnjevanju abstraktnih pravnih načel 
ali na kaznovanju storilca kaznivega 
dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 241
Claude Moraes

Predlog direktive
Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e. „storitve restorativne pravičnosti“ 
pomenijo storitve, katerih namen je 
vzpostaviti stik med žrtvijo in 
obdolžencem, da bi se med njima dosegel 
prostovoljni dogovor glede obravnave 
škode, ki je nastala zaradi kaznivega 
dejanja;

e. „storitve restorativne pravičnosti“ 
pomenijo storitve, katerih namen je 
vzpostaviti stik med žrtvijo in 
obdolžencem, da bi se med njima dosegel 
prostovoljni dogovor glede obravnave 
škode, ki je nastala zaradi kaznivega 
dejanja; storitve restorativne pravičnosti 
lahko potekajo z neposrednimi srečanji 
med žrtvijo in storilcem kaznivega dejanja 
ali posrednim stikom, kjer se žrtev s 
storilcem ne sreča;

Or. en
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Predlog spremembe 242
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g. „invalid“ pomeni osebo s telesnimi, 
duševnimi, intelektualnimi ali 
senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z 
različnimi ovirami lahko omejujejo, da ne 
more enako kot drugi polno in učinkovito 
sodelovati v družbi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 243
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Člen 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ga) „storitve v podporo žrtvam“ pomeni 
storitve celovite ali delne podpore, 
vključno s spremljanjem in zastopanjem 
žrtve na sodišču; te storitve so neodvisne, 
njihov temeljni cilj pa je braniti pravice in 
potrebe žrtve; storitve v podporo žrtvam 
zajemajo tudi specializirane storitve za 
posebne skupine žrtev, kot so žrtve nasilja 
na podlagi spola, otroci, žrtve terorističnih 
napadov itd.

Or. es

Predlog spremembe 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „nasilje na podlagi spola“ pomeni 
nasilje nad žensko, ker je ženska, ali 
nasilje, ki nesorazmerno prizadene 
ženske, ali nasilje nad osebo zaradi 
njenega spola ali njene spolne identitete.

Or. en

Predlog spremembe 245
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „nasilje na podlagi spola“ pomeni 
nasilje nad žensko v obliki diskriminacije 
v skladu s Konvencijo o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk, ker je ženska, ali 
nasilje, ki nesorazmerno prizadene
ženske, ali nasilje nad osebo zaradi 
njenega spola ali njene spolne identitete;

Or. en

Predlog spremembe 246
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „nasilje na podlagi spola“ pomeni 
kaznivo dejanje nad osebo zaradi njenega 
spola ali njene spolne identitete ali nasilje, 
ki nesorazmerno prizadene osebe 
določenega spola ali spolne identitete, 
posledica katerega je fizična ali duševna 
poškodba, čustveno trpljenje ali 
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gospodarska izguba žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „nasilje na podlagi spola“ pomeni 
nasilje nad osebo zaradi njenega spola, 
spolne identitete ali spolnega izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb)„nasilje v odnosu z bližnjim“ pomeni 
nasilje, ki ga nad žrtvijo zagreši oseba, ki 
je njen sedanji ali nekdanji zakonec ali 
partner ali drugi družinski član žrtve; ta 
vrsta nasilja nesorazmerno prizadene 
ženske;

Or. en

Predlog spremembe 249
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (b) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „nasilje v odnosu z bližnjim“ pomeni 
nasilje, ki ga nad žrtvijo zagreši oseba, ki 
je njen sedanji ali nekdanji zakonec ali 
partner ali drugi družinski član žrtve; ta 
vrsta nasilja nesorazmerno prizadene 
ženske, to dejanje pa je toliko hujše, ker 
so ženske pogosto finančno ali socialno 
odvisne od obdolženca ali pa je njihova 
pravica do bivanja vezana na obdolženca; 

Or. en

Predlog spremembe 250
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog direktive
Člen 2 – točka g (b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „nasilje v odnosu z bližnjim“ pomeni 
kaznivo dejanje, ki ga nad žrtvijo izvrši 
oseba, ki je sedanji ali nekdanji zakonec 
ali partner ali drugi družinski član žrtve, 
ne glede na to, ali je oziroma je bil storilec 
v skupnem gospodinjstvu z žrtvijo ali ne, 
in je posledica tega dejanja fizična ali 
duševna poškodba, čustveno trpljenje ali 
ekonomska izguba žrtve.

Or. en

Predlog spremembe 251
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da žrtve brez 
nepotrebnega odlašanja od svojega prvega 
stika z organom, ki je pristojen za prejem 
prijave kaznivega dejanja, dobijo naslednje 
informacije:

Države članice zagotovijo, da žrtve takoj
od svojega prvega stika z organom, ki je 
pristojen za prejem prijave kaznivega 
dejanja, dobijo naslednje informacije:

Or. en

Predlog spremembe 252
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da žrtve brez 
nepotrebnega odlašanja od svojega prvega 
stika z organom, ki je pristojen za prejem 
prijave kaznivega dejanja, dobijo naslednje 
informacije:

Države članice zagotovijo, da vse žrtve 
brez nepotrebnega odlašanja od svojega 
prvega stika z organom, ki je pristojen za 
prejem prijave kaznivega dejanja, dobijo 
naslednje informacije v jeziku, ki ga 
razumejo, pri čemer se po potrebi 
uporabijo tehnike sporazumevanja, ki so 
prilagojene otrokom:

Or. en

Predlog spremembe 253
Ádám Kósa

Predlog direktive
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da žrtve brez 
nepotrebnega odlašanja od svojega prvega 
stika z organom, ki je pristojen za prejem 
prijave kaznivega dejanja, dobijo naslednje 
informacije:

Države članice zagotovijo, da žrtve brez 
nepotrebnega odlašanja od svojega prvega 
stika z organom, ki je pristojen za prejem 
prijave kaznivega dejanja, dobijo naslednje 
informacije, posredovane v obliki, ki jo 
zahteva žrtev (pisno, ustno in/ali v 
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znakovnem jeziku):

Or. hu

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je treba informacije prilagoditi potrebam žrtve.

Predlog spremembe 254
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da žrtve brez 
nepotrebnega odlašanja od svojega prvega 
stika z organom, ki je pristojen za prejem 
prijave kaznivega dejanja, dobijo naslednje 
informacije:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

Predlog spremembe 255
Kinga Göncz

Predlog direktive
Člen 3 – točka a (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa. vse potrebne informacije o njihovih 
pravicah, vključno s pravico do poštenega 
sojenja, pravico do odvetnika, pravico do 
tolmačenja in pravico do pravnega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 256
Angelika Werthmann
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Predlog direktive
Člen 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c. o vrsti podpore, ki jo lahko dobijo; c. o vrsti podpore, ki jo lahko dobijo in od 
koga;

Or. en

Predlog spremembe 257
Licia Ronzulli

Predlog direktive
Člen 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) o vrsti podpore, ki jo lahko dobijo; c) o vrsti podpore, do katere imajo 
pravico;

Or. it

Predlog spremembe 258
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d. o postopkih na podlagi prijave kaznivega 
dejanja in svoji vlogi v zvezi s temi 
postopki;

d. o postopkih na podlagi prijave kaznivega 
dejanja in svoji vlogi v zvezi s temi 
postopki, vključno s postopki za kazensko 
obravnavo odraslih in mladoletnikov, 
vlogo žrtev (otrok), pomenom, časovnim 
razporedom in načinom pričanja ter o 
tem, kako bodo potekala zaslišanja med 
preiskavo in sojenjem;

Or. en
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Predlog spremembe 259
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v kakšnem obsegu in pod kakšnimi 
pogoji so upravičeni do prejetja pravnih 
nasvetov, pravne pomoči ali katere koli 
druge vrste nasvetov;

(f) pod kakšnimi pogoji so upravičeni do 
prejetja pravnih nasvetov, pravne pomoči 
ali katere koli druge vrste neodvisnih in 
strokovnih nasvetov;

Or. en

Predlog spremembe 260
Licia Ronzulli

Predlog direktive
Člen 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) v kakšnem obsegu in pod kakšnimi 
pogoji so upravičeni do prejetja pravnih 
nasvetov, pravne pomoči ali katere koli 
druge vrste nasvetov;

f) v kakšnem obsegu in pod kakšnimi 
pogoji so upravičeni do prejetja pravnih 
nasvetov, pravne pomoči ali katere koli 
druge vrste nasvetov, vključno z jezikovno 
pomočjo;

Or. it

Predlog spremembe 261
Ádám Kósa

Predlog direktive
Člen 3 – točka g (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g a) v kolikšnem obsegu in pod kakšnimi 
pogoji so upravičene do tolmačenja in 
prevoda, vključno s tolmačenjem v 
znakovnem jeziku;
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Or. hu

Obrazložitev

Obstajati bi morale tudi določbe o tolmačenju, vključno z bolj enotnim dostopom v Evropi za 
ljudi, ki uporabljajo znakovni jezik svoje države, zlasti v zvezi z resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju invalidov ter evropski 
strategiji o invalidnosti 2010-2020 ter njenih točk L in 11.

Predlog spremembe 262
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 3 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) o vseh posebnih ureditvah, ki so jim na 
voljo za zaščito njihovih interesov, če 
stalno bivajo v drugi državi članici;

(h) o vseh posebnih ureditvah, ki so jim na 
voljo za zaščito njihovih interesov, če 
stalno bivajo v drugi državi članici, kot je 
zahteva o izdaji evropske odredbe o 
zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 263
Rosario Crocetta

Predlog direktive
Člen 3 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) o vseh posebnih ureditvah, ki so jim na 
voljo za zaščito njihovih interesov, če 
stalno bivajo v drugi državi članici;

h) o vseh posebnih ureditvah, ki so jim na 
voljo za zaščito njihovih interesov, če 
stalno bivajo v drugi državi;

Or. it

Predlog spremembe 264
Marc Tarabella
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Predlog direktive
Člen 3 – točka (h a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) če so v kateri koli obliki zaprti v 
državni ustanovi ali drugem 
institucionalnem okviru, o vseh posebnih 
ureditvah, ki so jim na voljo za dostop do 
imenovanega subjekta in poročanje temu 
subjektu;

Or. en

Predlog spremembe 265
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 3 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) o vseh postopkih za vložitev pritožb, 
kadar se njihove pravice ne spoštujejo;

(i) o vseh postopkih za vložitev pritožb, 
kadar pristojni organi v kazenskih 
postopkih ne spoštujejo njihovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 3 – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) kako in pod katerimi pogoji lahko 
pridobijo zaščito;

Or. en
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Predlog spremembe 267
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da žrtve s hujšo 
travmatično izkušnjo poleg informacij iz 
odstavka 1 dobijo naslednje informacije:
(a) v kakšnem obsegu so upravičene do 
zdravstvene oskrbe;
(b) v kakšnem obsegu so upravičene do 
specialistične in ustrezne podpore;
(c) kako in pod katerimi pogoji lahko 
dobijo pomoč pri iskanju primerne 
nadomestne namestitve z ustrezno 
urejenim varovanjem;
(d) kako in pod katerimi pogoji lahko 
pridobijo zaščito in se lahko gibljejo v 
Uniji z enako ravnjo zaščite.

Or. en

Obrazložitev

Psihološka podpora je lahko za žrtve pomembna, vendar ne zadostuje vedno. Žrtve nasilja v 
družini včasih potrebujejo takojšnjo finančno pomoč, ker so finančno odvisne od obdolženca.
To je lahko zelo nujno, saj včasih nimajo niti denarja, da bi kupile hrano zase in svoje otroke, 
zato je bolje navesti „ustrezna“ podpora.

Predlog spremembe 268
Nathalie Griesbeck

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je žrtev otrok, mora nujno prejeti vse 
informacije iz prvega odstavka na 
primeren način. Te informacije so lahko 
dostopne in jasno razlagajo zadevne 
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postopke.

Or. fr

Predlog spremembe 269
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije se zagotovijo ustno ali pisno, 
v preprostem in razumljivem jeziku, pri 
čemer se upoštevajo posebne potrebe žrtve 
in ustrezne okoliščine.

Or. en

Predlog spremembe 270
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 3 - odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice poskrbijo, da se žrtvam, ki 
ne razumejo ali ne govorijo jezika zadevne 
države članice, informacije iz prvega 
odstavka zagotovijo v jeziku, ki ga 
razumejo.

Or. en

Predlog spremembe 271
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
uradno obveščene o svoji pravici do 
prejema naslednjih informacij o svoji 
zadevi in da te informacije prejmejo, 
kadar tako želijo:

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
brez nepotrebnega odlašanja uradno 
obveščene o svoji pravici do prejema 
naslednjih informacij o svoji zadevi:

Or. en

Predlog spremembe 272
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
uradno obveščene o svoji pravici do 
prejema naslednjih informacij o svoji 
zadevi in da te informacije prejmejo, 
kadar tako želijo:

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
takoj uradno obveščene o svoji pravici do 
prejema naslednjih informacij o svoji 
zadevi, razen če so izrecno navedle, da teh 
informacij ne želijo prejeti.

Or. en

Predlog spremembe 273
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
uradno obveščene o svoji pravici do 
prejema naslednjih informacij o svoji 
zadevi in da te informacije prejmejo, kadar 
tako želijo:

1. Države članice zagotovijo, da so vse
žrtve v jeziku, ki ga razumejo, uradno 
obveščene o svoji pravici do prejema 
naslednjih informacij o svoji zadevi in da 
te informacije prejmejo, kadar tako želijo:

Or. en
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Predlog spremembe 274
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o vsaki odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, začet na podlagi žrtvine prijave 
kaznivega dejanja, kot je odločitev, da se 
preiskava ali pregon ne nadaljujeta oziroma 
se ju konča, ali informacije o pravnomočni 
sodbi v postopku, vključno s kakršno koli 
kaznijo;

(a) informacije o vsaki odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, začet na podlagi žrtvine prijave 
kaznivega dejanja, kot je odločitev, da se 
preiskava ali pregon ne nadaljujeta oziroma 
se ju konča, ali informacije o pravnomočni 
sodbi v postopku ali o odločitvi porote, 
kjer obrazložitev ni določena po 
nacionalnem pravu, vključno s kakršno 
koli kaznijo;

Or. en

Predlog spremembe 275
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o vsaki odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, začet na podlagi žrtvine prijave 
kaznivega dejanja, kot je odločitev, da se 
preiskava ali pregon ne nadaljujeta oziroma 
se ju konča, ali informacije o pravnomočni 
sodbi v postopku, vključno s kakršno koli 
kaznijo;

(a) informacije o vsaki odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, kot je odločitev, da se preiskava 
ali pregon ne nadaljujeta oziroma se ju 
konča, ali informacije o pravnomočni sodbi 
v postopku, vseh morebitnih pritožbah 
proti tej sodbi in kakršni koli kazni;

Or. en

Predlog spremembe 276
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije, ki omogočajo žrtvi 
seznanitev s stanjem kazenskega postopka, 
začetega na podlagi žrtvine prijave 
kaznivega dejanja, razen če v izjemnih 
primerih to ne vpliva negativno na ustrezno 
obravnavanje zadeve;

(b) informacije, ki omogočajo žrtvi 
seznanitev s stanjem kazenskega postopka, 
razen če v izjemnih primerih to ne vpliva 
negativno na ustrezno obravnavanje 
zadeve;

Or. en

Predlog spremembe 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) informacije o razpoložljivosti 
zdravstvenih, psiholoških, socialnih in 
drugih ustreznih storitev ter o načinih 
dostopa do teh storitev pred, med ali po 
tem, ko se je sodni postopek izvedel, se 
preložil ali je bil odpovedan, skupaj z 
informacijami o pravnem ali drugem 
svetovanju ali zastopanju, o nadomestilu 
ali po potrebi o finančni podpori v sili;

Or. en

Predlog spremembe 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 4 –odstavek 1 – točka (c b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) informacije o postopkih zoper odrasle 
in mladoletnike, vključno z vlogo otrok, ki 
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so žrtve, ter o pomenu, časovnem 
razporedu in načinu pričevanja ter o tem, 
kako se bodo izvedla zaslišanja med 
preiskavo in sojenjem;

Or. en

Predlog spremembe 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka (c c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) informacije o obstoječih mehanizmih 
podpore za žrtve, kadar vlagajo pritožbo 
ter sodelujejo v preiskavi in sodnem 
postopku;

Or. en

Predlog spremembe 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve brez 
nepotrebnega odlašanja, kadar je oseba, ki 
je pridržana, priprta, se preganja ali je 
obsojena za kaznivo dejanje, ki jih zadeva, 
izpuščena iz pripora ali je iz pripora 
pobegnila. Žrtve se obvesti tudi o vsakem 
ukrepu, sprejetem za zaščito žrtev, kot so 
odločbe o prepovedi približevanja ali o 
prepovedi stika. Države članice zagotovijo, 
da imajo žrtve na voljo učinkovito 
podporo in pomoč, ko prejmejo te 
informacije.
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Or. en

Predlog spremembe 281
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve brez 
nepotrebnega odlašanja, kadar je oseba, ki 
je pridržana, priprta, se preganja ali je 
obsojena za kaznivo dejanje, ki jih zadeva, 
izpuščena iz pripora ali je iz pripora 
pobegnila, vključno s priporom pred 
sojenjem. Žrtve se brez nepotrebnega 
odlašanja obvesti tudi o vsaki odločbi o 
prepovedi približevanja, ki jo izreče 
kazenski sodni organ za zaščito žrtev, kot 
je odločba o prepovedi stika. Države 
članice zagotovijo, da imajo žrtve na voljo 
učinkovito podporo in pomoč, ko prejmejo 
te informacije. Žrtve prejmejo vse 
informacije, razen če je pristojni organ 
seznanjen s tem, da bi obvestilo o 
izpustitvi utegnilo povzročiti škodo 
storilcu kaznivega dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 282
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
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pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

pripora, razen če so izrecno navedle, da ne
želijo prejeti teh informacij.

Or. en

Predlog spremembe 283
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se vsem 
žrtvam ponudi možnost uradne obvestitve, 
kadar je oseba, ki se preganja ali je 
obsojena za kaznivo dejanje, ki jih zadeva, 
izpuščena iz katere koli vrste pripora. Vse
žrtve prejmejo vse informacije, kadar tako 
želijo.

Or. en

Predlog spremembe 284
Licia Ronzulli

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo, in svojo odločitev lahko 
kadarkoli spremenijo.

Or. it
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Predlog spremembe 285
Sonia Alfano

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve brez 
nepotrebnega odlašanja, kadar je oseba, ki 
je pridržana, priprta, se preganja ali je 
obsojena za kaznivo dejanje, ki jih zadeva, 
izpuščena ali je pobegnila iz pripora. 
Države članice zagotovijo, da imajo žrtve 
na voljo učinkovito podporo in pomoč, ko
prejmejo tovrstne informacije.

Or. it

Predlog spremembe 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve brez 
nepotrebnega odlašanja, kadar je oseba, ki 
je pridržana, priprta, se preganja ali je 
obsojena za kaznivo dejanje, ki jih zadeva, 
izpuščena iz pripora ali je iz pripora 
pobegnila. Države članice zagotovijo, da 
imajo žrtve na voljo učinkovito podporo in 
pomoč, ko prejmejo te informacije, 
vključno s pravico do pritožbe, če je to 
mogoče. Žrtve prejmejo vse informacije, 
razen če je pristojni organ seznanjen s 
tem, da bi obvestilo o izpustitvi utegnilo 
povzročiti škodo storilcu kaznivega 
dejanja.

Or. en
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Predlog spremembe 287
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da žrtve, ki 
izrazijo, da ne želijo prejeti informacij iz 
odstavkov 1 in 2, teh ne prejmejo.

3. Države članice zagotovijo pravico žrtev, 
da kadar koli spremenijo odločitev o tem,
ali želijo prejeti informacije iz odstavkov 1 
in 2 ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 288
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve in člani njihovi 
družin popolnoma razumejo in da se jih 
lahko popolnoma razume med vsemi stiki, 
ki jih imajo s pristojnimi organi od prvega 
stika z njimi, med in po končanem
kazenskem postopku ali drugih postopkih, 
povezanih z kazenskim dejanjem, tudi 
kadar ti organi zagotavljajo informacije.

Or. es

Predlog spremembe 289
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije. Pri tem je treba posebej 
upoštevati težave pri razumevanju ali 
sporazumevanju, ki jih morebiti povzroča 
kakšna vrsta invalidnosti, zato je treba 
dati prednost uporabi dostopnih medijev 
in oblik sporazumevanja.

Or. es

Predlog spremembe 290
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
s pristojnimi organi v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 291
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da vse žrtve razumejo in da se 
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lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

jih lahko razume med vsemi stiki, ki jih 
imajo z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da vse žrtve, ob upoštevanju 
njihovih posameznih in posebnih potreb,
razumejo in da se jih lahko razume med 
vsemi stiki, ki jih imajo z organi javne 
uprave v kazenskem postopku, tudi kadar ti 
organi zagotavljajo informacije.

Or. en

Predlog spremembe 293
Nathalie Griesbeck

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega odstavka je potrebna 
posebna pozornost, če je žrtev otrok.

Or. fr

Predlog spremembe 294
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se žrtvam, 
ki ne razumejo ali govorijo jezika 
zadevnega kazenskega postopka, na 
njihovo željo priskrbi brezplačno 
tolmačenje med kakršnim koli zaslišanjem 
ali izpraševanjem žrtve v kazenskem 
postopku pred preiskovalnimi ali 
pravosodnimi organi, tudi med policijskim 
zaslišanjem, ter tolmačenje za njihovo 
sodelovanje na vseh sodnih obravnavah in 
na vseh potrebnih vmesnih zaslišanjih.

1. Države članice zagotovijo, da se žrtvam, 
ki ne razumejo ali govorijo jezika 
zadevnega kazenskega postopka, priskrbi 
brezplačno tolmačenje med kakršnim koli 
zaslišanjem ali izpraševanjem žrtve v 
kazenskem postopku pred preiskovalnimi 
ali pravosodnimi organi, tudi med 
policijskim zaslišanjem, ter tolmačenje za 
njihovo sodelovanje na vseh sodnih 
obravnavah in na vseh potrebnih vmesnih 
zaslišanjih ter v kateri koli komunikaciji z 
njihovim pravnim zastopnikom.

Or. en

Predlog spremembe 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se žrtvam, 
ki ne razumejo ali govorijo jezika 
zadevnega kazenskega postopka, na 
njihovo željo priskrbi brezplačno 
tolmačenje med kakršnim koli zaslišanjem 
ali izpraševanjem žrtve v kazenskem 
postopku pred preiskovalnimi ali 
pravosodnimi organi, tudi med policijskim 
zaslišanjem, ter tolmačenje za njihovo 
sodelovanje na vseh sodnih obravnavah in 
na vseh potrebnih vmesnih zaslišanjih.

1. Države članice zagotovijo, da se žrtvam, 
ki ne razumejo ali govorijo jezika 
zadevnega kazenskega postopka, na 
njihovo željo priskrbi brezplačno 
tolmačenje med kakršnim koli zaslišanjem 
ali izpraševanjem žrtve v kazenskem 
postopku pred preiskovalnimi ali 
pravosodnimi organi, tudi med policijskim 
zaslišanjem, ter tolmačenje za njihovo 
sodelovanje na vseh sodnih obravnavah in 
na vseh potrebnih vmesnih zaslišanjih. Pri 
tem tolmačenju se upoštevajo posebne 
potrebe žrtve in v kakšnem obsegu bo 
morda potrebovala dodatno podporo, da 
bo v celoti razumela pomen in posledice 
katere koli ustne izmenjave. Sprejmejo se
ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se to 
razloži na spoštljiv in uporabniku prijazen 



PE483.693v02-00 116/127 AM\894864SL.doc

SL

način, pri čemer se upoštevata starost 
žrtve in njena stopnja zrelosti.

Or. en

Predlog spremembe 296
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se žrtvam, 
ki ne razumejo ali govorijo jezika 
zadevnega kazenskega postopka, na 
njihovo željo priskrbi brezplačno
tolmačenje med kakršnim koli zaslišanjem 
ali izpraševanjem žrtve v kazenskem 
postopku pred preiskovalnimi ali 
pravosodnimi organi, tudi med policijskim 
zaslišanjem, ter tolmačenje za njihovo 
sodelovanje na vseh sodnih obravnavah in 
na vseh potrebnih vmesnih zaslišanjih.

1. Države članice lahko zagotovijo, da se 
žrtvam, ki ne razumejo ali govorijo jezika 
zadevnega kazenskega postopka, na 
njihovo željo priskrbi tolmačenje med 
kakršnim koli zaslišanjem ali 
izpraševanjem žrtve v kazenskem postopku 
pred preiskovalnimi ali pravosodnimi 
organi, tudi med policijskim zaslišanjem, 
ter tolmačenje za njihovo sodelovanje na 
vseh sodnih obravnavah in na vseh 
potrebnih vmesnih zaslišanjih.

Or. nl

Predlog spremembe 297
Jan Mulder

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da lahko 
žrtve, ki želijo prijaviti kaznivo dejanje in 
ne razumejo ali govorijo jezika 
pristojnega organa, prijavijo kaznivo 
dejanje. Države članice v ta namen žrtvam 
zagotovijo vsaj pomoč pri prijavi 
kaznivega dejanja v jeziku, ki ga 
razumejo.
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Or. en

Predlog spremembe 298
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da lahko 
žrtve, ki želijo prijaviti kaznivo dejanje in 
ne govorijo jezika pristojnega organa, to 
storijo. Države članice vsaj zagotovijo, da 
imajo žrtve pri prijavi kaznivega dejanja 
pomoč v jeziku, ki ga razumejo. Države 
članice zagotovijo, da se žrtve na preprost 
in razumljiv način v jeziku, ki ga 
razumejo, seznani o njihovi pravici do 
pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 299
Jan Mulder

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice zagotovijo, da se žrtev, 
ki prijavi kaznivo dejanje, v preprostem in 
razumljivem jeziku seznani o njeni 
pravici, da prejme informacije v zvezi s 
pravicami do njene dejavne udeležbe v 
kazenskih postopkih. 

Or. en

Predlog spremembe 300
Judith Sargentini
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice zagotovijo, da se žrtev, 
ki prijavi kaznivo dejanje, na preprost in 
razumljiv način v jeziku, ki ga razume, 
seznani o njeni pravici, da prejme 
informacije v zvezi s pravicami žrtve do 
dejavne udeležbe v kazenskih postopkih. 

Or. en

Predlog spremembe 301
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice za zagotovitev, da žrtve 
lahko uveljavljajo svoje pravice v 
kazenskem postopku, v vseh drugih 
primerih in na zahtevo žrtve omogočijo 
brezplačno tolmačenje v skladu s 
potrebami žrtev in njihovo vlogo v 
navedenem postopku.

2. Države članice za zagotovitev, da žrtve 
lahko učinkovito uveljavljajo svoje pravice 
v kazenskem postopku, v vseh drugih 
primerih in na zahtevo žrtve omogočijo 
brezplačno tolmačenje v skladu s 
potrebami žrtev in njihovo vlogo v 
navedenem postopku. Države članice 
zagotovijo, da se žrtve na preprost in 
razumljiv način v jeziku, ki ga razumejo, 
seznani o njihovi pravici do tolmačenja.

Or. en

Predlog spremembe 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice za zagotovitev, da žrtve 
lahko uveljavljajo svoje pravice v 
kazenskem postopku, v vseh drugih 
primerih in na zahtevo žrtve omogočijo 
brezplačno tolmačenje v skladu s
potrebami žrtev in njihovo vlogo v 
navedenem postopku.

2. Države članice za zagotovitev, da žrtve 
lahko uveljavljajo svoje pravice v 
kazenskem postopku, v vseh drugih 
primerih in na zahtevo žrtve omogočijo 
brezplačno tolmačenje v skladu z 
individualnimi in posebnimi potrebami 
žrtev in njihovo vlogo v navedenem 
postopku, da se zagotovi, da žrtev v celoti 
razume vse posredovane informacije.

Or. en

Predlog spremembe 303
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice za zagotovitev, da žrtve 
lahko uveljavljajo svoje pravice v 
kazenskem postopku, v vseh drugih 
primerih in na zahtevo žrtve omogočijo 
brezplačno tolmačenje v skladu s 
potrebami žrtev in njihovo vlogo v 
navedenem postopku.

2. Države članice lahko za zagotovitev, da 
žrtve lahko uveljavljajo svoje pravice v 
kazenskem postopku, v vseh drugih 
primerih in na zahtevo žrtve omogočijo 
tolmačenje v skladu s potrebami žrtev in 
njihovo vlogo v navedenem postopku.

Or. nl

Predlog spremembe 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je primerno, se lahko uporabi 
komunikacijska tehnologija, kot so 
videokonference, telefon ali internet, razen 

3. Kadar je primerno, se lahko uporabi 
komunikacijska tehnologija, kot so 
videokonference, telefon ali internet, razen 
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če ni potrebna osebna navzočnost tolmača, 
da žrtev ustrezno uveljavlja svoje pravice 
ali razume postopek.

če ni potrebna osebna navzočnost tolmača, 
da žrtev ustrezno uveljavlja svoje pravice 
ali razume postopek. Če je žrtev otrok, se 
zagotovi, da je soba ali čakalnica, 
predvidena za žrtev za videokonferenco ali 
za zaslišanje oziroma izpraševanje, otroku 
prijazna in se otrok v njej ne počuti 
ogroženega.

Or. en

Predlog spremembe 305
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se žrtvi, ki 
ne razume ali govori jezika zadevnega 
kazenskega postopka, na njeno željo 
priskrbi brezplačno prevajanje naslednjih 
informacij, če so te informacije na voljo 
žrtvi:

(ne zadeva slovenske različice)

Or. es

Predlog spremembe 306
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se žrtvi, ki 
ne razume ali govori jezika zadevnega 
kazenskega postopka, na njeno željo 
priskrbi brezplačno prevajanje naslednjih 
informacij, če so te informacije na voljo 
žrtvi:

4. Države članice zagotovijo, da se žrtvi, ki 
ne razume ali govori jezika zadevnega 
kazenskega postopka, na njeno željo 
priskrbi brezplačno prevajanje naslednjih 
informacij v jezik, ki ga žrtev razume, če 
so te informacije na voljo žrtvi:

Or. en
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Predlog spremembe 307
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se žrtvi, ki 
ne razume ali govori jezika zadevnega 
kazenskega postopka, na njeno željo 
priskrbi brezplačno prevajanje naslednjih 
informacij, če so te informacije na voljo 
žrtvi:

4. Države članice lahko zagotovijo, da se 
žrtvi, ki ne razume ali govori jezika 
zadevnega kazenskega postopka, na njeno 
željo priskrbi prevajanje naslednjih 
informacij, če so te informacije na voljo 
žrtvi:

Or. nl

Predlog spremembe 308
Jan Mulder

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacij o prijavi kaznivega dejanja 
pristojnemu organu;

(a) bistvenih informacij o prijavi kaznivega 
dejanja, ki jo žrtev vloži pri pristojnem 
organu;

Or. en

Predlog spremembe 309
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacij, ki so bistvene, da žrtev 
uveljavlja svoje pravice v kazenskem 
postopku v skladu s svojimi potrebami in 

(c) informacij, ki so bistvene, da žrtev 
uveljavlja svoje pravice v kazenskem 
postopku. Žrtve ali njihovi pravni 
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svojo vlogo v navedenem postopku. zastopniki lahko predložijo utemeljeno 
zahtevo za vse druge informacije, ki se 
štejejo za bistvene.

Or. en

Predlog spremembe 310
Judith Sargentini

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacij, ki so bistvene, da žrtev 
uveljavlja svoje pravice v kazenskem 
postopku v skladu s svojimi potrebami in 
svojo vlogo v navedenem postopku.

(c) informacij, ki so bistvene, da žrtev 
učinkovito uveljavlja svoje pravice v 
kazenskem postopku v skladu s svojimi 
potrebami in svojo vlogo v navedenem 
postopku.

Or. en

Predlog spremembe 311
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca. Tolmačenje in prevajanje ne sme 
nesorazmerno podaljšati trajanja 
kazenskega postopka.

Or. de

Obrazložitev

V središču kazenskega postopka je obdolženec, katerega krivdo je treba najprej dokazati in za 
katerega je do sedaj veljala domneva nedolžnosti. Prevajanje lahko nesorazmerno podaljša 
kazenski postopek, zlasti če je domnevni storilec v preiskovalnem priporu, zato bi bilo treba 
tovrstne storitve omejiti na nujne in potrebne primere.
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Predlog spremembe 312
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo obstoj 
postopka ali mehanizma za ugotavljanje, 
ali žrtev razume in govori jezik kazenskega 
postopka ter ali potrebuje prevod in pomoč 
tolmača.

5. Države članice zagotovijo obstoj 
postopka ali mehanizma za ugotavljanje, 
ali žrtev razume in govori jezik kazenskega 
postopka ter ali potrebuje prevod in pomoč 
tolmača. V državah članicah z več kot 
enim uradnim jezikom se ta pravica 
uporablja za uradni jezik, ki ga izbere 
žrtev, tudi če ni najbolj pogosto 
uporabljani jezik v tej državi članici.

Or. es

Predlog spremembe 313
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo obstoj 
postopka ali mehanizma za ugotavljanje, 
ali žrtev razume in govori jezik kazenskega 
postopka ter ali potrebuje prevod in pomoč 
tolmača.

5. Države članice lahko zagotovijo obstoj 
postopka ali mehanizma za ugotavljanje, 
ali žrtev razume in govori jezik kazenskega 
postopka ter ali potrebuje prevod in pomoč 
tolmača.

Or. nl

Predlog spremembe 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani dostop do 
brezplačnih in zaupnih storitev v podporo 
žrtvam, ki delujejo neodvisno in v interesu 
žrtve, od trenutka, ko žrtev utrpi škodo, 
med kazenskim postopkom in po 
njegovem zaključku ter ne glede na to, kje 
je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Or. en

Predlog spremembe 315
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani dostop do 
brezplačnih, zaupnih in ustreznih storitev 
v podporo žrtvam, ki delujejo neodvisno in 
v interesu žrtve, od trenutka, ko žrtev utrpi 
škodo, med kazenskim postopkom in po 
njegovem zaključku ter ne glede na to, kje 
je bilo storjeno kaznivo dejanje. Žrtve s 
posebnimi potrebami imajo dostop do 
storitev v podporo žrtvam, specializiranih 
za vrsto kaznivega dejanja, ki ga je 
utrpela žrtev, da dobijo najbolj 
kakovostno podporo.

Or. en

Obrazložitev

Storitve za pomoč in podporo morajo izpolnjevati merilo neodvisnosti, ne glede na to ali gre 
za javne ali zasebne tovrstne storitve.
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Predlog spremembe 316
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam pred 
kazenskim postopkom, med njim in 
ustrezno obdobje po njem.

Or. en

Predlog spremembe 317
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani ne glede na 
njihov pravni status dostop do 
brezplačnih, enostavno dostopnih in 
zaupnih storitev v podporo žrtvam od 
trenutka, ko žrtev utrpi škodo, med 
kazenskim postopkom in po njegovem 
zaključku ter ne glede na to, kje je bilo 
storjeno kaznivo dejanje.

Or. en

Predlog spremembe 318
Claude Moraes

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam v 
njihovi državi članici in v drugi državi 
članici, če bi se pokazala potreba.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi žrtvam in njihovim družinskim članom omogočili dostop do 
storitev v podporo žrtvam v čezmejnih primerih, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno v državi 
članici, v kateri ne živijo.

Predlog spremembe 319
Auke Zijlstra

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice lahko zagotovijo, da 
imajo žrtve in njihovi družinski člani v 
skladu z njihovimi potrebami dostop do 
zaupnih storitev v podporo žrtvam.

Or. nl

Predlog spremembe 320
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)
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Or. es

Predlog spremembe 321
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da žrtve 
dobijo pomoč in podporo takoj, ko imajo 
pristojni organi utemeljene razloge, na 
podlagi katerih lahko sklepajo, da so bile 
žrtev kaznivih dejanj, ki sodijo v področje 
uporabe te direktive.

Or. it

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Žrtve nekaterih specifičnih oblik 
kazenskih dejanj, kot je nasilje na podlagi 
spola ali zloraba otrok, imajo dostop do 
specializiranih podpornih storitev, da se 
zagotovi, da prejmejo najboljšo možno 
podporo.


