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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 
жертвите на престъпления
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0275),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0127/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на протокол №2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, 
деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на 
субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството 
между половете съгласно член 51 от Правилника за дейността (A7-0000/2012),

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В своята резолюция от 10 юни 
2011 г. относно пътна карта за 
укрепване на правата и защитата на 
жертвите, по-специално в рамките 
на наказателното производство, 
Съветът заяви, че на равнището на 
Европейския съюз следва да се 
предприемат действия за укрепване 
на правата и защитата на жертвите 
на престъпления. За тази цел и в 
съответствие със същата резолюция 
настоящата директива цели да 
преразгледа и допълни принципите, 
определени в Рамково решение 
2001/220/ПВР1, и да предприеме 
съществени стъпки за подобряване на
равнището на защита на жертвите в 
целия Съюз, по-специално в рамките 
на наказателното производство.
____________________

1 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Настоящата директива е част 
от законодателен пакет, целящ 
укрепването на правата на жертвите 
в Съюза. При прилагането на 
настоящата директива държавите 
членки следва да отчитат Директива 
2011/99/ЕС на Европейския парламент 
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и на Съвета от 13 декември 2011 
година относно европейската заповед 
за защита1 и Регламент (ЕС) № 
..../2012 относно взаимното 
признаване на мерки за осигуряване на 
защита по граждански дела
_____________________

1 ОВ L 388, 21.12.2011 г., стр. 2.
* ОВ моля, въведете номер, заглавие и 
позоваване.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) На 7 април 2011 г. Съветът на 
Европа прие Конвенция относно 
предотвратяване и борба с насилието 
срещу жени и домашното насилие, 
която установява високи стандарти 
за превенцията на насилието, 
основано на пола, защитата на и 
подкрепата за жертвите и 
преследването на извършителите на 
такова насилие.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Европейският пакт за равенство 
между половете за периода 2011 - 2020 
г., приет от Европейския съвет1, 
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потвърждава ангажиментите на 
Съюза за премахване на разликите в 
заетостта и социалната закрила 
между жените и мъжете, за 
насърчаване на по-добро равновесие 
между професионалния и личния 
живот на жените и мъжете, и за 
борба с всички форми на насилие 
спрямо жените.
__________________
1 Приложен към заключенията на 
Съвета от 7 март 2011 г. (7166/11).

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във всичките им 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и достатъчен достъп 
до правосъдие.

(5) Престъплението е 
противообществено деяние, както и 
нарушаване на индивидуалните права на 
жертвите. Жертвите следва да бъдат 
признати за такива и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм във  всичките им 
контакти с компетентните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие, като се вземат предвид 
личната им ситуация и непосредствени 
нужди, възраст, пол, увреждания и 
степен на зрялост и се зачита напълно 
физическата, умствената и моралната 
им неприкосновеност. Те следва да 
бъдат защитени от вторично и повторно 
виктимизиране и сплашване, да получат 
подходяща помощ за по-бързото им 
възстановяване и ефективен достъп до 
правосъдие.
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Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7)Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, които са възприети от 
Хартата за основните права в 
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, личен и 
семеен живот, правото на собственост, 
правата на детето, на възрастните хора и 
хората с увреждания, както и правото на 
справедлив процес.

(7) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, които са възприети от 
Хартата за основните права в 
Европейския съюз. По-специално тя 
цели да утвърди правото на 
достойнство, живот, физическа и 
умствена неприкосновеност, правото 
на недискриминация, правото на 
зачитане на личния и семеен живот, 
правото на собственост, правата на 
детето, на възрастните хора и хората с 
увреждания, както и правото на 
справедлив процес.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 

(9) Дадено лице се счита за жертва 
независимо от това дали извършителят е 
установен, задържан, разследван или 
осъден и независимо от семейната 
връзка между извършителя и жертвата. 
Членовете на семействата на жертвите 
също понасят вреди вследствие на 
престъплението, особено семействата на 
починали жертви, като те имат законен 
интерес в наказателното производство. 
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Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление. 

Следователно подобни непреки жертви 
трябва също да се ползват от защитата, 
която предоставя директивата. 
Жертвите се нуждаят от подходяща 
подкрепа и помощ дори преди да са 
съобщили за извършено престъпление. 
Подобна подкрепа може да се окаже от 
решаващо значение както за 
възстановяването на жертвата, така и за 
вземането от нея на решение дали да 
съобщи за извършеното престъпление. 
Мерките за такава подкрепа и помощ 
следва да бъдат специфични за 
отделните полове, където това е 
подходящо.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Виктимизацията, позната още 
като „вторична виктимизация“, която 
се проявява не като пряк резултат от 
престъпно деяние, а като реакция на 
институции и лица спрямо жертвата, 
следва да се избягва чрез услуги, 
прилагащи съобразен с жертвата 
подход. Тези услуги следва да отчитат 
динамиката на пола и въздействието и 
последиците от специфичните форми 
на насилие, като същевременно 
функционират в рамка на равенство 
между половете и права на човека.

Or. en

Обосновка

В това изменение се признава ключовата роля на услугите за подкрепа на жертви, 
които гарантират, че жертвата няма да бъде изложена на вторична виктимизация. 
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За тази цел в него се препоръчва на държавите членки да гарантират, че услугите за 
подкрепа признават отраженията, които има излагането на насилие, и 
времетраенето на процеса на възстановяване и третират жертвите по начин, по 
който се избягва вторична виктимизация. Изменението отразява разпоредби в същия 
смисъл, съдържащи се в Декларацията за премахване на насилието срещу жени.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) При все че крайната цел трябва 
да бъде предотвратяването на 
самото нанасяне на вредите, все пак 
може да се направи много за свеждане 
до минимум на инвалидността и 
здравословните проблеми, 
произтичащи от тези вреди въпреки 
най-благородните усилия за 
предотвратяването им. Затова 
предоставянето на висококачествени 
услуги за подкрепа и грижи за 
жертвите е съществен елемент от 
всяка реакция на умишлено или 
неумишлено нанесени вреди. 
Подходящите услуги за жертвите на 
несмъртоносни наранявания могат да 
предотвратят смъртни случаи в 
бъдещето, да намалят случаите на 
кратко- и дългосрочна инвалидност и 
да помогнат на засегнатите да се 
справят с последиците, които 
уврежданията имат върху техния 
живот. В този контекст правата на 
жертвите за достъп до спешно 
медицинско обслужване не са 
достатъчни и трябва да се отчетат 
изцяло потребностите от 
дългосрочна рехабилитация и достъп
до услуги като възстановителни 
грижи и корективна хирургия.

Or. en
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Обосновка
Докато навременният достъп до здравни грижи е решаващ за момента 
непосредствено след претърпяното насилие, дългосрочното възстановяване и 
избягването на по-нататъшно насилие могат да се осигурят чрез достъп до 
специализирани услуги за подкрепа и грижи за жертвите.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Връзките между 
междуличностното насилие, 
неравенството и правата на човека са 
предмет на повишено внимание в 
правото, научните изследвания и 
практиката. Вредите, които 
жертвите понасят в резултат на 
престъпленията и злоупотребата със 
сила, трябва да бъдат признати по 
съответстващ начин, тъй като 
жертвите зависят емоционално, 
физически, финансово или социално от 
извършителя.  

Or. en

Обосновка

Неравенството може да бъде причина за виктимизация, което на свой ред 
представлява нарушение на правата на човека и поставя въпроса в сферата на 
основните права. В изменението се обръща особено внимание на жертвите, които 
имат емоционална, финансова или друг вид връзка с извършителя, и се настоява за 
отчитане на техните специфични потребности от възстановяване и рехабилитация.
Изменението е взаимствано от съдебната практика на CEDAW.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) При предоставянето на информация 
трябва да се отдели специално внимание 

(10) При предоставянето на информация 
трябва да се отдели специално внимание 
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на това жертвите да бъдат третирани с 
необходимото уважение и да им се 
предоставят достатъчно подробности, 
които да им позволят да вземат 
информирано решение относно 
участието им в производството и как да 
получат достъп до правата си.  В този 
контекст е особено важно жертвата да 
разполага с информация относно 
актуалния етап на производството и 
неговия напредък. Това се отнася също 
до информацията, която дава 
възможност на жертвата да реши дали 
да поиска преразглеждане на решението 
да не се повдига обвинение.

на това жертвите да бъдат третирани с 
необходимото уважение и да им се 
предоставят достатъчно подробности, 
които да им позволят да вземат 
информирано решение относно 
участието им в производството и как да 
получат достъп до правата си.  В този 
контекст е особено важно жертвата да 
разполага с информация относно 
актуалния етап на производството и 
неговия напредък. Това се отнася също 
до информацията, която дава 
възможност на жертвата да реши дали 
да поиска преразглеждане на решението 
да не се повдига обвинение. При 
предоставянето на информация за 
освобождаване на извършителя 
следва да се предоставя ефективна 
подкрепа и помощ чрез услуги за 
подкрепа на жертвите и членовете 
на техните семейства, така че да се 
сведе до минимум рискът от 
вторична виктимизация и да се 
помогне на жертвите да преодолеят 
психологическия стрес от подобна 
информация.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Информацията и съветите от страна 
на публичните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата.
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 

(11) Информацията и съветите от страна 
на компетентните органи, службите в 
подкрепа на жертвите и службите за 
възстановително правосъдие следва във 
възможно най-голяма степен да се 
предоставят по различни начини, така 
че да бъдат разбрани от жертвата.
Следва също да се осигури, че жертвата 
е разбирана по време на 
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производството. В това отношение 
следва да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният ѝ 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

производството. В това отношение 
следва да бъдат взети предвид 
познаването от жертвата на езика, 
използван за предоставяне на 
информация, възрастта на жертвата, 
интелектуалният и емоционалният ѝ 
капацитет, нивото на грамотност и 
всяко умствено или физическо 
увреждане, като например увреждане на 
слуха или зрението. Освен това по 
време на наказателното производство 
следва да се вземат предвид евентуални 
ограничения във възможностите на 
жертвата да съобщава информация.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието Й в съдебните 
заседания, следва да има на 
разположение безплатен превод. За 
други аспекти от наказателното 
производство нуждите от устен и 
писмен превод могат да зависят от 
конкретните въпроси, които се засягат, 
от статута на жертвата и участието ѝ в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 

(12) Не може да бъде постигнато 
ефективно правораздаване, ако жертвата 
не може да обясни обстоятелствата, при 
които е извършено престъплението 
срещу нея, и да предостави своите 
показания по разбираем за 
компетентните органи начин. Също 
толкова важно е да се осигури, че 
жертвите се третират с уважение, и да се 
гарантира, че имат достъп до правата си. 
Ето защо винаги по време на 
разпитването на жертвата, както и по 
време на участието й  в съдебните 
заседания, следва да бъде осигурен
безплатен устен превод. За други 
аспекти от наказателното производство 
нуждите от устен и писмен превод 
могат да зависят от конкретните 
въпроси, които се засягат, от статута на 
жертвата и участието ѝ в 
производството, както и от евентуални 
специфични права, с които жертвата 
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може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права.

може да разполага. В тези случаи 
устният и писменият превод следва да 
се предоставят само в степента, 
необходима на жертвите, за да 
упражняват своите права. Устният и 
писмен превод по настоящата 
директива следва да се предоставят 
на един от езиците, които жертвата 
говори и разбира, така че да й се даде 
възможност да  упражнява напълно 
правата си.

Or. en

Обосновка
Езикът и начинът, по който органите комуникират с жертвите, са важни с цел да се 
избягва сплашване и неуважително отношение. Положението на жертвите може да 
се усложни и да се затрудни правният процес. Жертвата не трябва да развива 
чувство на вина за собствената си драма. Трябва да се гарантират комуникацията и 
преводът на език, който жертвата разбира ясно.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата.  
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги.
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 

(13) Подкрепата, независимо от това 
дали се предоставя от правителствени 
или неправителствени организации, 
следва да е налична от момента на 
престъплението, както и по време на 
наказателното производство и след него, 
в съответствие с нуждите на жертвата.  
Подкрепата следва да се предоставя по 
различни начини, без прекалени 
формалности и да е достатъчно широко 
географски разпространена, за да се 
даде възможност на всички жертви да 
разполагат с достъп до тези услуги.
Определени групи жертви, като 
жертвите на сексуално насилие, на 
престъпления поради предразсъдъци, 
като насилието, основано на пола и 
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расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.

расовата омраза, както и жертвите на 
тероризма, могат да се нуждаят от 
специализирани услуги за подкрепа, 
поради специфичните характеристики 
на престъплението срещу тях.
Държавите членки следва да 
предоставят необходимите ресурси за 
подкрепа, помощ и закрила на 
жертвите. 

Or. en

Обосновка

В това изменение се препоръчва държавите членки да участват активно в 
изграждането на услугите за подкрепа на жертвите и да предоставят необходимите 
за тях ресурси. Както е отразено в разпоредбите на Конвенцията на Съвета на 
Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и 
домашното насилие, финансирането на националните услуги за подкрепа на 
жертвите е един от начините за подобрено прилагане на правата на жертвите.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и за сплашване от извършителя 
или неговите съучастници. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие и на трафик на хора в повечето 
случаи са изложени на повишен риск от 
допълнително виктимизиране и се 
нуждаят от специални мерки за защита.
Достъпът до подобни мерки за защита 
следва да се ограничава само при 
изключителни обстоятелства, като 
например постигане на равновесие с 

(17) Някои жертви са особено уязвими 
по време на наказателния процес спрямо 
вторично и повторно виктимизиране, 
както и сплашване от извършителя или 
неговите съучастници и затова имат 
специфични потребности. Тази 
уязвимост може да бъде най-общо 
определена като се анализират личните 
особености на жертвата и вида или 
характера на престъплението. На тази 
основа някои жертви, като деца, лица с 
увреждания, жертви на сексуално 
насилие, жертви на насилие, основано 
на пола, жертви на насилие при 
близки взаимоотношения, жертви на 
тероризъм и организирана 
престъпност и на трафик на хора, в 
повечето случаи са изложени на 
повишен риск от допълнително 
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основните права на обвиняемия или 
заподозряното лице или когато самата 
жертва желае това.  В случаите на 
жертви на трафик на хора, сексуално 
насилие и експлоатация на деца и детска 
порнография, настоящата директива не 
се занимава с тези въпроси, когато в 
отделни приети или в процес на 
договаряне инструменти вече са 
включени специални и по-подробни 
разпоредби.

виктимизиране и се нуждаят от
специални мерки за защита. Достъпът 
до подобни мерки за защита следва да 
се ограничава само при изключителни 
обстоятелства, като например постигане 
на равновесие с основните права на 
обвиняемия или заподозряното лице или 
когато самата жертва желае това.  В 
случаите на жертви на трафик на хора, 
сексуално насилие и експлоатация на 
деца и детска порнография, настоящата 
директива не се занимава с тези 
въпроси, когато в отделни приети или в 
процес на договаряне инструменти вече 
са включени специални и по-подробни 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Определянето на жертвите като уязвими се счита за нежелано дискриминиращо 
наименование, което разглежда личностните характеристики на жертвите, преди да 
са пострадали от престъпление, като единствен критерий за тяхното дефиниране. 
Затова настоящото изменение въвежда термина „жертви със специфични 
потребности“ и го използва навсякъде в текста на директивата. По-нататъшните 
изменения изискват положителни действия, с които да се гарантира, че всички мерки 
за подкрепа са насочени конкретно към и отчитат потребностите на жертвите със 
специфични потребности.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Основаното на пола насилие се 
отнася до насилието, което е 
насочено срещу дадено лице поради 
неговия пол. То е форма на насилие, 
която засяга непропорционално 
повече жените и може да е взаимно 
свързано с, но не е ограничено до, 
случаи на насилие при близки 
взаимоотношения, сексуално насилие 
(включително сексуално 
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посегателство и сексуален тормоз), 
сексуален трафик и робство, насилие 
в интимни връзки и други порочни 
практики като принудителните 
бракове и гениталното осакатяване 
на жени. Хомофобските и 
трансфобски атаки също са 
определени като форма на насилие, 
основано на пола. Изследвания 
показват, че една пета до една 
четвърт от жените в Европа са 
преживели актове на физическо 
насилие поне веднъж през живота си 
като възрастни, а повече от една 
десета са били жертва на сексуално 
насилие, включващо употреба на сила. 
Затова е от съществено значение 
всички форми на насилие, основано на 
пола, да се криминализират, а на 
жертвите да се предоставят 
специфични мерки за превенция и 
закрила и средства за правна защита.

Or. en

Обосновка

В това изменение се подчертава, че насилието, основано на пола, се различава от 
други видове насилие по това, че полът на жертвата е основният мотив за актовете 
на насилие. С други думи насилието, основано на пола, се отнася до всяка вреда, 
нанесена на лице въз основа на възприятието за разликите между жертвата и 
извършителя. Важно е да се обърне внимание на определението на сексуалното
насилие, дадено в изменението, тъй като то включва както сексуалното 
посегателство, така и сексуалния тормоз.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Насилието при близки 
взаимоотношения е сериозен и често 
прикриван социален проблем, който 
включва насилие, извършвано от 
интимни партньори или бивши 
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партньори или други членове на 
семейството. Мнозинството от 
случаите на такова насилие се 
наблюдават в непосредствената 
социална среда на жертвата, която е 
обикновено жена. Такова насилие 
може да включва физическо или 
психическо малтретиране, също 
сексуално малтретиране и дори 
икономическо използване, което води 
до дискриминация и нарушаване на 
основните свободи на жертвите, 
които съответно имат нужда от 
специфични мерки за закрила.

Or. en

Обосновка

Изменението предоставя изчерпателна дефиниция на насилието при близки 
взаимоотношения, която обхваща всички видове насилие, включително психологическо 
и икономическо, и отчита, че насилието може да продължава след приключването на 
взаимоотношение, поради което не се изискват доказани биологични или законни 
семейни връзки, нито доказателство за съжителство на жертвата и извършителя.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Жертвите на тероризма са 
особено уязвими поради особеното 
естество на това престъпление. Те са 
подложени на сплашване, враждебно 
поведение и заплахи за отмъщение от 
членове на общности, свързани с 
извършителите. Следователно 
жертвите на тероризма трябва да 
получат специфична помощ и 
признаване от обществото, и да 
бъдат закриляни срещу всяко излагане 
на омраза или страх. Комисията и 
държавите членки следва да 
обмислят приемането на специфично 
законодателство относно жертвите 
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на тероризма, за да се признае 
техният публичен характер и да се 
включат по-подробни разпоредби, 
които ще гарантират адекватна 
защита и подкрепа, признание, наред с 
други права, дългосрочна помощ за 
неотложни ситуации, всеобхватно 
обезщетяване, закрила на личния и 
семейния живот, защита на 
достойнството и сигурността, 
правото на узнаване на истината и 
правото на памет.

Or. en

Обосновка

Правото на узнаване на истината е право, основаващо се на пълно и цялостно 
познаване на действията, довели до виктимизацията, на замесените в нея лица и 
обстоятелствата, които са ги мотивирали. Те имат право да знаят истината 
относно обстоятелствата, при които са извършени престъпленията и, в случай на 
смърт или изчезнали лица, съдбата на жертвата.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) Жертвите на тероризма и 
организираната престъпност следва 
да получат специфична подкрепа, 
като се има предвид фактът, че 
нарушаването на лично право в такъв 
контекст нарушава също правата на 
обществото като цяло. Вследствие 
на това правото от лично естество 
следва да бъде защитавано специално, 
тъй като засяга колективни права.

Or. en

Обосновка

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
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violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to 
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour. 
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо. Тази уязвимост може 
да се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

(18) Извън тези категории, но въз основа 
отново на личните особености и 
престъплението, всяко лице може да се 
счита за уязвимо и да има специфични 
потребности. Тази уязвимост може да 
се установи ефективно само 
посредством индивидуални оценки, 
извършвани възможно най-рано от тези 
лица, които могат да правят препоръки 
за предприемане на мерки за защита.
Оценката следва по специално да вземе 
предвид възраст, пол и полова 
идентичност, етнически произход, раса, 
религия, сексуална ориентация, 
здравословно състояние, увреждания, 
трудности в общуването, връзка или 
зависимост от заподозряното лице или 
обвиняемия, предишни претърпени 
престъпления и вид или характер на 
престъплението като престъпление 
поради предразсъдъци, организирана 
престъпност или тероризъм, както и 
дали жертвата е чужденец. Жертвите на 
тероризма се нуждаят от особено 
внимание във всяка оценка предвид 
различния характер на този вид 
престъпления, вариращи от актове на 
масов тероризъм до целенасочени 
терористични актове срещу лица.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) На жертвите, определени като
уязвими, следва да се предложат 
подходящи мерки за защита по време на 
наказателното производство. Точният 
характер и обхват на тези мерки следва 
да се определи в зависимост от 
индивидуалната оценка, в консултация 
със жертвата и в съответствие с 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда. Тревогите и 
опасенията на жертвата по отношение 
на производството следва да бъдат 
ключов фактор при определянето дали 
тя има нужда от определена мярка за 
защита.

(19) На жертвите, определени като
такива със специфични потребности, 
следва да се предложат подходящи 
мерки за защита по време на 
наказателното производство. Точният 
характер и обхват на тези мерки следва 
да се определи в зависимост от 
индивидуалната оценка, в консултация 
със жертвата и в съответствие с 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда. Тревогите и 
опасенията на жертвата по отношение 
на производството следва да бъдат 
ключов фактор при определянето дали 
тя има нужда от определена мярка за 
защита.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) По целесъобразност, държавите 
членки следва, като отчитат 
принципа на свобода на изразяване, да 
насърчават медиите и 
журналистите да приемат насоки за 
саморегулиране, и в същото време, в 
рамките на своите информационни 
дейности, да предприемат подходящи 
мерки за гарантиране на защитата 
на личния и семейния живот на 
жертвите и на членовете на 
техните семейства. Държавите 
членки следва да възпират медиите 
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от това да интервюират жертви в 
неудобен момент, да интервюират 
жертви деца, да обсъждат 
ужасяващи подробности за 
престъпления, да публикуват 
информация, която би могла да се 
отрази отрицателно на 
достоверността на информацията на 
жертвата, да осигури популярност на 
извършителя или да обвини 
жертвата за престъплението. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че жертвите имат 
ефективни средства за правна 
защита, когато правото им на 
зачитане на личния и семейния  
живот е нарушено.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) С цел да се улесни по-
ефективната защита на правата и 
интересите на жертвите, 
държавите членки следва да 
разработят общ, основаващ се на 
много агенции и всеобхватен подход. 
Във връзка с това държавите членки 
следва да гарантират, че са налице 
механизми, които предвиждат 
ефективно сътрудничество между 
съдебната власт, прокурорите, 
правоприлагащите органи, местните 
и регионални органи, 
неправителствени и други съответни 
организации. „Механизъм“ означава 
всяка официална или неофициална 
структура, като например 
протоколи, кръгли маси или всеки друг 
метод, позволяващ на повече 
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специалисти да си сътрудничат по 
стандартизиран начин.

Or. en

Обосновка

Като признава необходимостта от включване на различни професионални участници 
в предлагането на помощ, това изменение се обявява за подход, който да подхранва  
култура на съвместна работа за изграждането на основаваща се на много агенции 
структура за помощ и закрила. В изменението не се изисква създаване на официален 
орган или институция, което да породи разходи за държавите членки, а по-скоро се 
насърчава използването на съществуващия потенциал по по-съвместен и ефективен 
начин.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите. 
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение.

(24) Служителите, участващи в 
наказателното производство, за които 
има вероятност да влязат в контакт с 
жертвите, следва да бъдат обучени да 
установяват и посрещат нуждите на 
жертвите посредством първоначално и 
постоянно обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите. 
Това следва да включва, когато е 
необходимо, специализирано обучение. 
Полицията, прокурорите и 
останалите служители, занимаващи 
се със случаи на насилие, основано на 
пола, следва да бъдат обучавани за 
подходящите методи за работа с 
жертви на такова насилие по начин, 
чувствителен към измерението на 
пола. Това обучение следва да бъде 
институционализирано и 
стандартизирано във всички държави 
членки и следва да се извършва при 
условията на тесни консултации с 
неправителствени организации и 
доставчици на услуги за жертвите на 
насилие, основано на пола.
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Or. en

Обосновка

Това изменение поражда задължение за държавите членки да предоставят 
подходящо обучение за съответните специалисти, работещи с жертви на насилие, 
основано на пола. Предписаното обучение би повишило информираността сред 
специалистите относно специфичните потребности на жертвите на насилие, 
основано на пола, и би допринесло за промяна на перспективата и поведението на 
тези специалисти спрямо жертвите. Разпоредбата, че такова обучение следва да се 
разработи в условията на консултации с НПО, следва духа на сътрудничеството 
между много агенции.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

(25) За да създадат и утвърдят 
политики за превенция на 
престъпленията и мерки за 
намаляване на риска хората да 
стават жертви на престъпления, 
държавите членки следва да 
поощряват и да работят в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, включително с 
признати и активни неправителствени 
организации, работещи с жертвите на 
престъпления, особено по инициативи 
за оформяне на политиката, 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
програми за изследвания и образование 
и за обучение, както и при мониторинга 
и оценката на въздействието на мерките 
за подкрепа и защита на жертвите на 
престъпления.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Допълнителна виктимизация, 
страх и дискриминация може да се 
проявят, когато жертвите са 
набелязани поради свои лични 
характеристики като раса, религия, 
убеждения, националност, възраст, 
сексуална ориентация, инвалидност, 
пол или социална принадлежност, 
което е водеща причина за високия 
процент необявявани престъпления. 
Слабото доверие в системата на 
правораздаването, трудното 
разбиране на системата за подаване 
на оплакване, страхът от получаване 
на неприемливо отношение от 
органите поради недоверие, 
неуважение или непризнаване на 
жертвата, са допълнителни причини 
за необявяване на престъпления. За да 
се насърчи и облекчи обявяването и да 
се даде възможност на жертвите да 
прекъснат кръга на повтарящата се 
виктимизация, е наложително да са 
налице надеждни системи за 
подкрепа на жертвите и 
компетентните органи да са 
подготвени да откликват на 
жертвите по уважителен, разбиращ, 
равнопоставен и професионален 
начин. Това изисква достатъчно 
обучение и подходящо равнище на 
специализация от страна на всички 
съответни органи, както и 
нормативна уредба, в която да се 
обръща достатъчно внимание на 
правата на жертвите, включително 
правото на закрила срещу сплашване 
и вторична виктимизация. Мерките 
биха могли също да включват 
създаването на условия за обявяване 
от трета страна и оправомощаване 
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на организации за подкрепа на 
жертвите да се включват в 
производства от името на 
жертвите, както и позволяване на 
използването на комуникационни 
технологии като електронна поща 
или електронни формуляри за 
подаване на оплаквания. 

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) За да се разработят по-
структурирани системи за 
наблюдение в целия Съюз за 
жертвите на престъпления, за да се 
оцени достъпът на жертвите до 
предвидените в настоящата 
директива права и услуги и да се 
облекчи обменът на най-добри 
практики, държавите членки следва 
да създадат, чрез съществуващите в 
Съюза сдружения и организации за 
подкрепа на жертвите, европейска 
мрежа за изграждане на база 
статистически данни на равнище 
Съюз. Такава база данни следва да 
включва най-малкото броя, 
възрастта, пола и националността 
на жертвите, вида на услугите, до 
които жертвите са имали достъп, 
както и всички евентуални пропуски 
при предоставянето на услугите.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25в) За да се улесни оценката на 
прилагането на настоящата 
директива, държавите членки следва 
да предоставят на Комисията 
съответните данни, свързани с 
прилагането на националните 
процедури за жертвите на 
престъпления, включително най-
малко броя на жертвите и техния 
пол, възраст и националност, броя, 
вида или естеството на обявените 
престъпления и вида служби, към 
които са насочени жертвите.
Данните следва също да предоставят 
информация относно причините и 
честотата на всички форми на 
насилие, мерките, които се прилагат 
за превенция и премахване на 
насилието, основано на пола, за 
закрила на жертвите и наказване на 
извършителите, както и за 
ефективността на тези мерки.

Or. en

Обосновка

Редовното събиране на съответни статистически данни, разбити по отделни 
категории, относно случаите на всякакви форми на насилие, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, би дало обоснована оценка на степента, до която е 
отговорено на потребностите на лицата, изложени на насилие. Предоставянето на 
национални статистически данни и информация на Европейската комисия също би 
стимулирало трансграничното сътрудничество и би дало възможност за сравнение 
по държави и определяне на стандарти за съществуващите добри практики.



PR\889760BG.doc 29/70 PE480.616v01-00

BG

Изменение 29

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с публичните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Целта на настоящата директива е да 
осигури, че всички жертви на 
престъпления получават подобаваща 
защита и подкрепа, могат да участват в 
наказателното производство и са 
признати като жертви и третирани с 
уважение, тактичност и 
професионализъм, без никаква 
дискриминация във всичките си 
контакти с компетентните органи, 
службите за подкрепа на жертвите или 
службите за възстановително 
правосъдие.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 2 – буква а) – точка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iia) членът(овете) на семейството 
или лицето(ата), признати за
настойник(ци) или представител(и) 
на жертва, която е недееспособна
преди или след извършване на 
престъплението. 

Or. en
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "насилие, основаващо се на пола” 
означава насилие, което е насочено 
спрямо дадено лице поради 
неговия/нейния пол или полова 
идентичност;

Or. en

Обосновка

Изменението предоставя изчерпателно определение на насилието, основаващо се на 
пола, което изтъква, че този вид насилие се различава от другите видове насилие по 
това, че полът или половата идентичност на жертвата е основният мотив за акта 
на насилие. 

Изменение 32

Предложение за директива
Член 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) "насилие при близки 
взаимоотношения” означава насилие, 
извършвано спрямо жертва от лице, 
което е или е било съпруг(а) или 
партньор или друг член на 
семейството на жертвата.

Or. en

Обосновка

Изменението предоставя широкообхватна дефиниция на насилието в рамките на 
близки взаимоотношения, която обхваща всички видове насилие, включително 
психологическо и икономическо, и отчита, че насилието може да продължи след 
приключването на взаимоотношение, поради което не се изискват доказани 
биологични или правни семейни връзки, нито доказателство за съжителство на 
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жертвата и извършителя.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) в каква степен и при какви 
условия имат право на устен и писмен 
превод;

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ако пребивават в друга държава 
членка, специалните механизми, с 
които разполагат за защита на своите
интереси;

з) ако пребивават в държава членка, 
различна от тази, в която е 
извършено престъплението, 
специалните мерки, процедури или 
механизми, които са най-подходящи за  
защита на техните права и интереси;

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, държавите 
членки гарантират, че когато на 
жертва е нанесена сериозна травма, 
те получават следната информация:
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а) степента, в която имат право на 
медицински грижи;
б) степента, в която имат право на 
подкрепа от специалист, 
включително психологическа 
подкрепа;
в) как и при какви условия могат да 
получат помощ при намирането на 
подходящо алтернативно 
настаняване с подходящи условия на 
безопасност.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Посочената в параграфи 1 и 2 
информация се предоставя устно или 
писмено и е на лесен и достъпен език, 
като се отчитат специалните 
потребности и лични особености на 
жертвите и условията, тежестта и 
естеството на престъплението. 

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава за правото им да 
получават информацията по-долу 
относно своя случай и че могат да 
получат тази информация, ако са 

1. Държавите членки осигуряват, че на 
жертвите се съобщава без ненужно 
забавяне за правото им да получават 
информацията по-долу относно своя 
случай:
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изразили желание за това:

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Всяко решение за започване на
наказателно производство, 
включително причините за избор на 
обвинение в престъпление;

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко решение, включително 
обосновката му, с което се прекратява 
наказателното производство, започнато 
в резултат на подадена от жертвата 
жалба за извършено престъпление, 
като например решение за 
непродължаване или прекратяване на 
разследването или преследването или 
окончателно решение по дело, 
включително присъда;

а) всяко решение, включително 
обосновката му, с което се прекратява 
наказателното производство, като 
например решение за непродължаване 
или прекратяване на разследването или 
преследването или окончателно 
решение по дело, всяко обжалване на 
решението и всяка присъда;

Or. en
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Изменение 40

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за развитието на 
наказателното производство, започнато 
в резултат на подадена от жертвата 
жалба за извършено престъпление,
освен в изключителни случаи, когато 
това може да доведе до негативни 
последици за нормалната работа по 
делото;

б) информация за развитието на 
наказателното производство, освен в 
изключителни случаи, когато това може 
да доведе до негативни последици за 
нормалната работа по делото

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани за 
освобождаването на лицето, 
разследвано или осъдено за 
престъпления, които ги засягат. 
Жертвите получават тази информация, 
ако са изразили желание за това.

2. Държавите членки гарантират, че на 
жертвите се предоставя възможността 
да бъдат информирани без ненужно 
забавяне за освобождаването или 
бягството на лицето, което е 
задържано, на което е наложена 
мярка за неотклонение „задържане 
под стража“, което е разследвано или 
осъдено за престъпления, които ги 
засягат. Държавите членки 
гарантират, че жертвите получават 
ефективна подкрепа и помощ при 
получаването на такава информация.
Жертвите получават тази информация,
освен ако компетентният орган знае, 
че съобщението за освобождаване 
може да причини вреда на 
извършителя.

Or. en



PR\889760BG.doc 35/70 PE480.616v01-00

BG

Изменение 42

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че жертвите са в пълна степен 
информирани относно правото си да 
получат информацията, посочена в 
параграфи 1 и 2, и че те получават 
тази информация, освен ако са 
изразили желание да не я получават, 
и гарантират правото на жертвите 
във всеки момент да променят 
решението си относно желанието да 
не получават такава информация.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, които са заявили, че не 
желаят да получават информацията, 
упомената в параграфи 1 и 2, не я 
получават.

3. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите, които са заявили, че не 
желаят да получават информацията, 
упомената в параграф 2, не я получават,
освен ако компетентният орган знае, 
че непредоставянето на информация 
на жертвите за освобождаването 
може да доведе до вреда за жертвите.

Or. en
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Изменение 44

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Посочената в параграфи 1 и 2 
информация се предоставя устно или 
писмено и е на лесен и достъпен език, 
като отчита особените 
потребности и лични особености на 
жертвите,  условията, тежестта и 
естеството на престъплението.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите 
разбират и могат да бъдат разбрани по 
време на контактите си с публичните
органи в наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Държавите членки предприемат мерки, 
с които да осигурят, че жертвите и 
членовете на техните семейства в 
пълна степен разбират и могат да бъдат 
напълно разбрани по време на 
контактите си с всички компетентни 
органи от първия контакт с тях, по 
време на и след приключване на 
наказателното производство, 
включително когато тези органи 
предоставят информация.

Or. en
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Изменение 46

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правото на устен превод съгласно 
параграфи 1 и 2 включва съответна 
помощ за жертви със затруднения в 
слуха или речта.

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват, че 
жертва, която не разбира или не говори 
езика, на който се провежда 
наказателното производство, получава 
безплатен писмен превод по нейно 
искане на информацията по-долу, 
доколкото тази информация се 
предоставя на жертвата:

4. Държавите членки осигуряват, че 
жертва, която не разбира или не говори 
езика, на който се провежда 
наказателното производство, получава 
безплатен писмен превод на език, 
който разбира, по нейно искане на 
информацията по-долу, доколкото тази 
информация се предоставя на жертвата:

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всяко решение за започване на 
наказателно производство, 
включително причините за избор на 
обвинение в престъпление;
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Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко решение, с което се прекратява 
наказателното производство по 
отношение на престъплението, 
съобщено от жертвата, 
включително поне резюмето на 
обосновката за такова решение;

б) всяко решение, включително 
основанията за него, с което се 
прекратява наказателното производство, 
като например решение да не се 
продължава или да се приключи 
разследване или преследване, или 
окончателно съдебно решение при 
процес, обжалване срещу това 
решение, и присъда;

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, посочена в буква в) на 
алинея първа, се идентифицира за 
всеки отделен случай. Жертвите или 
техният адвокат могат да 
представят обосновано искане за 
всяка друга информация, която е от 
съществено значение.

Or. en
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Изменение 51

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки осигуряват, че в 
съответствие с процедурите по 
националното им право жертвите имат 
право да обжалват решение, 
установяващо, че няма нужда от писмен 
или устен превод, а когато им се 
предостави въпросният превод —
възможност да се оплачат от 
недостатъчното качество на устния 
превод за упражняване на правата им 
или за разбиране на производството.

6. Държавите членки осигуряват, че в 
съответствие с процедурите по 
националното им право жертвите имат 
право да обжалват решение, 
установяващо, че няма нужда от писмен 
или устен превод, а когато им се 
предостави въпросният превод —
възможност да се оплачат от 
недостатъчното качество на устния или 
писмения превод за упражняване на 
правата им или за разбиране на 
производството.

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата 
им, в съответствие с нуждите си,
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност.

1. Държавите членки осигуряват, че 
жертвите и членовете на семействата им
имат достъп до служби, осигуряващи 
безплатни услуги в подкрепа на 
жертвите в условията на поверителност 
от момента, в който на жертвите се 
причинява вреда, в хода на или след 
приключването на наказателното 
производство, и независимо от 
мястото на престъплението.

Or. en
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че достъпът до услуги за подкрепа на  
жертвите не зависи от това, дали 
жертвата е подала жалба пред 
компетентен орган за извършено 
престъпление.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) лице за подкрепа, което да 
придружава, оказва подкрепа и 
съдействие на жертвите и членовете 
на техните семейства, в 
съответствие с техните 
потребности, в хода на 
наказателното производство;

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) емоционална и психологическа 
подкрепа; 

в) Емоционална, психологическа и 
материална подкрепа; 

Or. en
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ако жертвите и членовете на 
техните семейства са с 
местопребиваване в държава членка, 
различна от тази, в която е 
извършено престъплението, 
информация относно услугите за 
подкрепа на жертвите, които се 
предоставят в тази държава членка;

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съвет, свързан с риска от 
сплашване и по-нататъшно 
виктимизиране и как този риск да се 
предотврати или избегне.

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки улесняват 
препращането на жертвите от органа, 

3. Държавите членки улесняват 
препращането на жертвите от 
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получил жалбата, и други свързани 
агенции до службите за подкрепа на 
жертвите.

компетентния орган и други свързани 
агенции, получили жалбата, до 
службите за подкрепа на жертвите. 

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки насърчават
създаването или разработката на 
специализирани услуги за подкрепа в 
допълнение към общите услуги за 
подкрепа на жертвите.

4. Държавите членки гарантират
създаването или разработката на 
специализирани услуги за подкрепа, 
включително специализирани услуги 
за подкрепа на жертвите на насилие, 
основано на пола, на  жертвите на 
насилие при близки взаимоотношения 
и на членовете на техните 
семейства,  в допълнение към общите 
услуги за подкрепа на жертвите.

Or. en

Обосновка

Изменението приканва държавите членки да установят служби за специализирана 
подкрепа, които отчитат специфичния характер на страданието на жертвите на 
насилие, основано се на пола, и на насилие при близки взаимоотношения. Целта на 
тази специализирана подкрепа е да се изпълни сложната задача за засилване на 
позицията на жертвите чрез оптимална подкрепа и съдействие съобразно техните 
потребности.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки насърчават и 
подкрепят общностни инициативи, 
включително създаването на групи от 
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жертви и членове на техните 
семейства, с цел стимулиране на 
взаимната подкрепа, постигане на по-
силна позиция и засилване на 
солидарността в обществото.

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите получават писмено 
потвърждение на жалба, подадена от 
тях, до съответен орган на държавата 
членка.

Държавите членки осигуряват, че 
жертвите получават писмено 
потвърждение и копие на жалба, 
подадена от тях, до компетентен орган 
на държавата членка.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да вземат показания от жертвата 
веднага след като е подадена жалбата за 
извършено престъпление пред 
съответния орган;

– да вземат показания от жертвата 
веднага след като е подадена жалбата за 
извършено престъпление пред 
компетентния орган;

Or. en
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Изменение 63

Предложение за директива
Глава 4 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на уязвимостта и защита 
на жертвите

Признаване на специфични 
потребности и защита на жертвите

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
наличието на мерки за защита на 
безопасността на жертвите и членовете 
на семействата им от отмъщение, 
сплашване, повторно или допълнително 
виктимизиране.

1. Държавите членки осигуряват 
наличието на мерки за защита на 
безопасността и достойнството на 
жертвите и членовете на семействата им 
от отмъщение, сплашване, повторно или 
допълнително виктимизиране, от 
момента на първия им контакт с 
компетентния орган, по време на и 
след края на наказателното 
производство.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, упоменати в параграф 1, 
включват по-специално процедури за 
физическа защита на жертвите и 
членовете на семействата им, мерки, 
които да осигурят, че се избягва 

2. Мерките, упоменати в параграф 1, 
включват по-специално процедури за 
физическа защита на жертвите и 
членовете на семействата им, мерки, 
които да осигурят, че се избягва 
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контактът между извършители и жертви 
в сградата на провеждане на 
наказателния процес, и мерки за 
свеждане до минимум на риска от 
психологически или емоционални 
травми за жертвите по време на 
разпитите или даването на показания и 
осигуряването на безопасността и 
зачитането на достойнството им.

контактът между извършители и жертви 
и членове на техните семейства в 
сградата на провеждане на наказателния 
процес, и мерки за свеждане до 
минимум на риска от психологически 
или емоционални травми за жертвите по 
време на разпитите или даването на 
показания и осигуряването на 
безопасността и зачитането на 
достойнството им.

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Установяване на уязвимите жертви Установяване на жертви със 
специфични потребности

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата директива 
следните категории жертви се считат 
за уязвими поради личните си 
особености:

1. За целите на настоящата директива за
следните категории жертви се счита, че 
имат специфични потребности 
поради личните си особености:

Or. en
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Изменение 68

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата директива 
следните категории жертви се считат 
за уязвими поради характера или вида
на престъплението, на което са станали 
жертва:

2. За целите на настоящата директива за
следните категории жертви се счита, че 
имат специфични потребности 
поради характера или вида на 
престъплението, на което са станали 
жертва:

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) жертви на насилие, основано на 
пола;

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) жертви на насилие при близки 
взаимоотношения;

Or. en
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) жертви на тероризъм;

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) жертви на организираната 
престъпност.

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки осигуряват, че 
всички останали жертви получават 
навременна и индивидуална оценка, в 
съответствие с националните 
процедури, която да установи дали са 
уязвими спрямо вторично или повторно 
виктимизиране или сплашване, било то 
поради личните си особености или 
обстоятелствата или поради характера 
или вида на престъплението.

3. Държавите членки осигуряват, че 
всички останали жертви получават 
навременна и индивидуална оценка, в 
съответствие с националните 
процедури, която да установи дали 
имат специфични потребности
спрямо вторично или повторно 
виктимизиране или сплашване, било то 
поради личните си особености или 
обстоятелствата или поради характера 
или вида на престъплението.

Or. en
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Изменение 74

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват, че 
всички уязвими жертви, установени по 
силата на параграфи 1, 2 и 3, получават 
навременна и индивидуална оценка, в 
съответствие с националните 
процедури, за определяне на 
специалните мерки, предвидени в 
членове 21 и 22, които да бъдат взети в 
тяхна полза. Тази оценка взема предвид 
желанията на уязвимата жертва, 
включително ако тя не желае да се 
ползва от специални мерки.

4. Държавите членки осигуряват, че 
всички жертви със специфични 
потребности, установени по силата на 
параграфи 1, 2 и 3, получават 
навременна и индивидуална оценка, в 
съответствие с националните 
процедури, за определяне на 
специалните мерки, предвидени в 
членове 21 и 22, които да бъдат взети в 
тяхна полза. 

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки гарантират, 
че индивидуалните оценки, посочени в 
параграфи 3 и 4, се осъществяват 
редовно в хода на наказателните 
производства, за да се отчетат 
евентуални промени в личните 
особености или в обстоятелствата, 
потребностите и желанията на 
жертвите. Индивидуалните оценки 
отчитат следните фактори:
а) личните особености на жертвата, 
като например възраст, пол, полова 
идентичност, етнос, раса, религия, 
сексуална ориентация, здравословно 
състояние, увреждания, правен 
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статус, затруднения при 
комуникацията, взаимоотношения 
или зависимост от заподозряното 
или обвиненото лице, предишен опит 
като жертва на престъпление;
б) обстоятелства, свързани с 
престъплението, като например 
факта, че дадено лице е 
виктимизирано в  чужбина;
в) вида и естеството на 
престъплението, като например в 
случаите на прилагане на 
експлоатация или физическо или 
сексуално насилие;
г) желанията на жертвата със 
специфични потребности, 
включително ако не желае да се 
ползва от специални мерки.

Or. en

Изменение 76

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Право на достъп до служби, 
осигуряващи специализирани услуги в 
подкрепа на жертвите на насилие, 
основано на пола, и на насилие при 
близки взаимоотношения
1. Държавите членки гарантират, че 
жертвите на насилие, основано на 
пола, и на насилие при близки 
взаимоотношения и членовете на 
техните семейства, в съответствие 
с потребностите си, имат достъп до 
безплатни, специализирани услуги за 
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подкрепа на жертвите при условия на 
поверителност, които:
а) се основават на свързано с пола 
разбиране за насилието и са 
съсредоточени върху човешките права 
и безопасността на жертвата;
б) се основават на интегриран подход, 
който отчита взаимоотношенията 
между жертви, извършители, деца и 
социалната им среда като цяло;
в) имат за цел предотвратяване на 
вторичното виктимизиране;
г) имат за цел постигането на по-
силна позиция и икономическа 
независимост на жертвите на 
насилие;
д) допускат, по целесъобразност, 
локализирането на служби за защита 
и подкрепа в една сграда;
е) се отнасят до специфичните 
потребности на жертвите, 
включително децата жертви.
2. Държавите членки гарантират 
своевременното предоставяне на 
финансова помощ за жертвите на 
насилие, основано на пола, и на 
насилие при близки взаимоотношения 
и забраняват всяка форма на 
дискриминация спрямо преживелите 
такова насилие, включително в 
областта на трудовата заетост, 
придобиването на собственост и 
жилищното настаняване, както и 
социалните помощи.

Or. en

Обосновка
Предвид това, че достъпът до подкрепа е не просто право на жертвите, но и
съществен елемент в защитата им от повторно виктимизиране и в постигането им 
на по-силна социално-икономическа позиция, изменението изброява редица цели и 
критерии, на които услугите за подкрепа на жертви със специални потребности
следва да се основават и отговарят.  Изменението предвижда осигуряването на 
подходящи финансови средства за жертвите и нетърпимост по отношение на 
дискриминацията спрямо жертви на насилие, основано на пола.
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Изменение 77

Предложение за директива
Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18б
Право на достъп на жертви на 
сексуално насилие до центрове за 
справяне с кризи след изнасилване и 
сексуално насилие 
Държавите членки гарантират, че 
жертвите на сексуално насилие и 
членовете на техните семейства 
имат достъп до центрове за справяне 
с кризи след изнасилване или 
сексуално насилие, които 
предоставят медицински и 
съдебномедицински преглед, подкрепа 
при претърпяна травма и 
консултиране за жертвите и 
членовете на техните семейства.

Or. en

Обосновка

Травматичният характер на сексуалното насилие изисква особено чувствителна 
реакция от квалифициран и специализиран персонал. Следователно изменението 
поставя особен акцент върху предоставянето на този вид специализирана подкрепа, 
като изисква от държавите членки да предвидят създаването на достатъчно и 
достъпни центрове за справяне с кризи след изнасилване или сексуално насилие.  
Съветът на Европа препоръчва на всеки 200 000 жители да се полага един такъв 
център.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки постепенно създават 
необходимите условия, за да позволят 

1. Държавите членки създават 
необходимите условия, за да позволят 
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контактът между жертвите и 
обвиняемите или заподозрените лица да 
бъде избягван на всяко място, където 
жертвите могат да имат личен контакт с 
публичните органи в качеството си на 
жертви и особено на местата, където 
протича наказателния процес. 

контактът между жертвите и членовете 
на техните семейства и обвиняемите 
или заподозрените лица или 
извършителите да бъде избягван на 
всяко място, където жертвите могат да 
имат личен контакт с компетентните
органи в качеството си на жертви и 
особено на местата, където протича 
наказателният процес, освен ако той 
налага такъв контакт или жертвите 
пожелаят друго.

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че проектирането на новите съдебни 
сгради включва отделни помещения за 
изчакване за жертвите.

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива
Член 20 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) жертвата следва да бъде разпитвана 
минимален брой пъти и това да се 
извършва само, когато е строго 
необходимо за целите на наказателното 
производство;

б) жертвата следва да бъде разпитвана 
минимален брой пъти и това да се 
извършва само, когато е строго 
необходимо за целите на наказателното 
разследване и производство;

Or. en
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Изменение 81

Предложение за директива
Член 20 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жертвите могат да бъдат 
придружавани, когато това е уместно,
от законния им представител или от 
лице по техен избор, освен ако не е било 
взето обосновано решение в обратния 
смисъл спрямо това лице.

в) жертвите могат да бъдат 
придружавани от законния им 
представител или, по целесъобразност,
от лице по техен избор, освен ако не е 
било взето обосновано решение в 
обратния смисъл спрямо това лице.

Or. en

Изменение 82

Предложение за директива
Член 20 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в случай на забавено съобщаване за
насилие поради страх от отмъщение, 
унижение или стигматизация, 
такова забавяне не води до 
неблагоприятни последици за 
жалбата на жертвата. 

Or. en

Обосновка

Изменението не допуска съдилищата да вземат неблагоприятно решение поради 
забавяне с каквато и да е продължителност между предполагаемото извършване на
насилие и съобщаването за него. Задължението забавянето при съобщаване за 
насилие да не се използва срещу жертвата е включено и в съдебната практика на 
CEDAW.
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Изменение 83

Предложение за директива
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на защита на уязвимите жертви
по време на наказателното производство

Право на защита на жертвите със 
специфични потребности по време на 
наказателното производство

Or. en

Изменение 84

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
уязвимите жертви, посочени в член 
18, се ползват от мерките, предвидени в 
параграфи 2 и 3, в съответствие с 
индивидуалната оценка, упомената в 
член 18, параграф 4, и съгласно 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда.

1. Държавите членки гарантират, че 
жертвите със специфични
потребности, посочени в член 18, се 
ползват от мерките, предвидени в 
параграфи 2 и 3, в съответствие с 
индивидуалната оценка, упомената в 
член 18, параграф 4, и съгласно 
правилата за дискреционните 
правомощия на съда.

Or. en

Изменение 85

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На уязвимите жертви се предлагат 
следните мерки по време на 
наказателното разследване:

2. На жертвите със специфични 
потребности се предлагат следните 
мерки по време на наказателното 
разследване:
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Or. en

Изменение 86

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всички разпити на жертви на 
сексуално насилие се извършват от лице 
от същия пол. 

г) всички разпити на жертви на 
сексуално насилие, на насилие, 
основано на пола, и на насилие при 
близки взаимоотношения се 
извършват от лице от пол, избран от 
жертвата.

Or. en

Изменение 87

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На уязвимите жертви се предлагат 
следните мерки по време на 
наказателното производство:

3. На жертвите със специфични 
потребности се предлагат следните 
мерки по време на наказателното 
производство:

Or. en

Изменение 88

Предложение за директива
Член 22 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в наказателните разследвания всички 
разпити на жертвата се записват на 
видео и тези записи могат да бъдат 

а) в наказателните разследвания всички 
разпити на жертвата се записват 
аудиовизуално и тези записи могат да 
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използвани в съответствие с 
националното право като доказателства 
по време на наказателно дело в съда; 

бъдат използвани в съответствие с 
националното право като доказателства 
по време на наказателно дело в съда; 

Or. en

Изменение 89

Предложение за директива
Член 22 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в наказателни разследвания и съдебни 
производства съдебните органи 
назначават специален представител за 
жертвата, в случаите когато според 
националното право на носителите на 
родителските права не се позволява да 
представляват детето в резултат на 
конфликт на интереси между тях и 
жертвата, или когато детето не се 
придружава от семейството си или е 
отделено от него.

б) в наказателни разследвания и съдебни 
производства компетентните органи 
назначават специален представител за 
жертвата, в случаите когато според 
националното право на носителите на 
родителските права не се позволява да 
представляват детето в резултат на 
конфликт на интереси между тях и 
жертвата, или когато детето не се 
придружава от семейството си или е 
отделено от него.

Or. en

Изменение 90

Предложение за директива
Член 23 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1. Държавите членки, доколкото е 
възможно, гарантират защитата на 
личния и семейния живот на 
жертвите и защитават личните 
данни на жертвите от момента на 
първия контакт с компетентния 
орган, по време на наказателното 
производство и след това.

Or. en
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Изменение 91

Предложение за директива
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че по 
време на съдебното производство 
съдебните органи могат да приемат 
подходящи мерки за защита на личния 
живот и фотографското изображение на 
жертвите и членовете на семействата 
им.

1. Държавите членки осигуряват, че по 
време на наказателното разследване и 
на съдебното производство съдебните 
органи могат да приемат подходящи 
мерки за защита на личния живот и 
фотографското изображение на 
жертвите и членовете на семействата 
им.

Or. en

Изменение 92

Предложение за директива
Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
Превенция

1. Държавите членки предприемат 
подходящи действия, включително 
чрез интернет, като информационни 
кампании и кампании за повишаване 
на осведомеността, изследователски 
и образователни програми, когато е 
уместно — в сътрудничество със 
съответните организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, с цел да се 
повиши осведомеността относно 
определените в настоящата 
директива права и да се намали 
рискът за хората, и особено децата, 
да станат жертви на престъпление. 
2. Държавите членки разработват
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специални кампании за повишаване на 
осведомеността относно насилието, 
основаващо се на пола, с цел насочване 
вниманието на населението към този 
вид насилие като израз на 
неравенството между половете и 
накърняване на правата на човека, 
както и с цел повишаване на 
познаването на законите в областта 
на насилието, основано на пола, и 
наличните средства за правна 
защита.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да гарантира, че широката общественост е напълно 
информирана относно различните форми на насилие, както и различните прояви на 
насилието, основано на пола. За тази цел, изискванията са свързани с провеждането 
на кампании за повишаване на осведомеността, които се отнасят до разпоредбите на 
настоящата директива и ги разясняват, както и обострят вниманието на 
обществото по отношение на правата на човека и свързани с равенството между
половете въпроси. Такива кампании биха послужили и като средство за информиране 
на жертвите  относно правата им и съществуващите служби за подкрепа.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 23 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23б
Улесняване на съобщаването за

престъпления
Държавите членки вземат мерки, по 
целесъобразност в сътрудничество 
със съответните организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, с цел 
улесняване на съобщаването за
престъпления от страна на 
жертвите.

Or. en
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Изменение 94

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, че 
служителите на полицията, 
прокуратурата и съда получават общо и 
специализирано обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите, 
което да им позволи да разбират по-
добре нуждите на жертвите и да се 
отнасят с тях с безпристрастност, 
уважение и професионализъм.

1. Държавите членки осигуряват, че 
служителите на полицията, 
прокуратурата, съда, адвокатите и 
другите служители, които е 
вероятно да влязат в контакт с 
жертвите, получават общо и 
специализирано обучение до ниво, 
подходящо за контакта им с жертвите, 
което да им позволи да разбират по-
добре нуждите на жертвите и да се 
отнасят с тях с безпристрастност, 
уважение и професионализъм.

Or. en

Обосновка
Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers. 

Изменение 95

Предложение за директива
Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В зависимост от задълженията на 
служителя и характера и равнището на 
контакт, който той има с жертвите, 
обучението включва най-малкото 
въпроси, свързани с въздействието на 
престъплението върху жертвата, 
рисковете от сплашване, повторно и 

4. В зависимост от задълженията на 
служителя и характера и равнището на 
контакт, който той има с жертвите, 
обучението включва най-малкото 
въпроси, свързани с въздействието на 
престъплението върху жертвата, 
рисковете от сплашване, повторно и 
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вторично виктимизиране, как тези 
рискове могат да бъдат избегнати и 
наличието и уместността на подкрепата 
за жертвите. 

вторично виктимизиране, как тези 
рискове могат да бъдат избегнати и 
наличието и уместността на подкрепата 
за жертвите, предотвратяването и 
разкриването на насилие, 
равенството между жените и 
мъжете и потребностите и правата 
на жертвите. 

Or. en

Изменение 96

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват, че 
органите, работещи с жертвите или 
предоставящи подкрепа на жертвите, 
работят заедно за осигуряването на 
координиран подход към жертвите и за 
свеждане до минимум на отрицателните 
последици от престъплението, на 
рисковете от вторично и повторно 
виктимизиране и на негативното 
въздействие от общуването между 
жертвата и органите за наказателно 
правосъдие.

2. Държавите членки осигуряват, че 
органите, работещи с жертвите или 
предоставящи подкрепа на жертвите, 
работят заедно за осигуряването на 
координиран подход към жертвите, за 
улесняване на съобщаването за
престъпления и за свеждане до 
минимум на отрицателните последици 
от престъплението, на рисковете от 
вторично и повторно виктимизиране и 
на негативното въздействие от 
общуването между жертвата и органите 
за наказателно правосъдие.

Or. en

Изменение 97

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
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че всички мерки, приети съгласно
настоящата директива, отчитат 
взаимоотношенията между жертви, 
извършители, деца и тяхната среда 
като цяло с цел да се избегне риска 
потребностите им да се разглеждат 
изолирано или без да се отчита 
социалната реалност.

Or. en

Изменение 98

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки вземат 
необходимите законодателни и други 
мерки, за да се гарантира, че оценка 
на риска за живота на жертвата, 
сериозността на нейното положение 
и риска от повтаряне на насилието се 
осъществява от компетентните 
органи с цел управление на риска и, 
при необходимост, предоставяне на 
координирана безопасност и подкрепа.

Or. en

Изменение 99

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите членки си 
сътрудничат и координират 
службите си, за да гарантират 
наличието на съгласувана правна 
уредба, която насърчава правата на 
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човека и равенството между 
половете, както и премахването на 
насилие, основано на пола. За тази цел 
държавите членки оценяват и, при 
необходимост, преразглеждат 
разпоредби в други области на 
правото, като например семейното и 
бракоразводното право, правото в 
областта на собствеността, 
правилата и разпоредбите за 
жилищно настаняване, правото в 
областта на социалната сигурност и 
трудовото право.

Or. en

Обосновка

Изменението предвижда, че за да бъде напълно ефективно, приемането на ново 
законодателство, което отчита свързани с пола въпроси в областта на правата на 
жертвите, следва да бъде придружено от преглед на всички други относими закони. 
Това би гарантирало последователно включване на въпросите на пола в целия 
законодателен спектър на държавите членки и би отговорило цялостно на 
потребностите на жертвите.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 25 - параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Държавите членки си 
сътрудничат, за да улеснят 
създаването, чрез съществуващите 
европейски сдружения за подкрепа на 
жертвите, на европейска мрежа за 
наблюдение и  подпомагане на 
жертвите на престъпления с цел 
създаване на статистическа база от 
данни за оценка на изпълнението на 
настоящата директива, която да 
включва общия брой, възрастта, пола 
и националността на жертвите, 
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вида служби, до които те са се 
отнесли, и всякакви пропуски в 
предоставянето на услуги. 
Европейската мрежа е също така 
отговорна за развитието, 
координирането и сътрудничеството 
по отношение на най-добрите 
практики, стандартите за качество 
и трансграничното сезиране, което да 
позволи подаване на жалби в целия ЕС 
и достъп на жертвите до правата и 
услугите, предвидени в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка
С цел обхващане на престъпната реалност в ЕС следва да се развие мрежа на вече 
съществуващите агенции с цел създаване на ефективна програма за обмен на данни 
между държавите членки. Разходите ще бъдат малки, тъй като няма да се налага 
създаването на агенции или сдружения. Изменението има за цел да засили идеята за 
сътрудничество и установяването на стандарти на европейско равнище. 
Създаването на общоевропейска база от данни би хвърлило светлина върху вида 
услуги, използвани в държавите членки за подкрепа и укрепване на позицията на 
жертвите, и тяхната ефективност и би предоставило по-добри доказателства за 
определянето на европейско равнище на най-добри практики. 

Изменение 101

Предложение за директива
Член 27 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят на 
Европейската комисия информацията, 
свързана с прилагането на националните 
процедури за жертвите на престъпления, 
най-късно до [две години след датата 
на приемане].

Държавите членки предоставят на 
Европейската комисия информацията, 
свързана с прилагането на националните 
процедури за жертвите на престъпления, 
включително най-малко броя на 
жертвите и техния пол, възраст и 
националност, броя, вида или 
естеството на съобщените
престъпления и вида служби, към 
които са насочени жертвите най-
късно до …*. 

*ОВ, моля въведете дата: две години 
след датата на влизане в сила на 
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настоящата директива.

Or. en

Изменение 102

Предложение за директива
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28а
Доклад

В срок до ... * Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета относно прилагането на 
настоящата директива. Този доклад 
се придружава при необходимост от 
законодателни предложения.
_____________
*ОВ, моля въведете дата: три години 
след влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчиците приветстват предложението на Комисията за директива относно правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления като част от един законодателен 
пакет, който има за цел утвърждаване на правата на жертвите в ЕС и който също така 
включва предложение за регламент относно взаимното признаване на мерките за 
защита по граждански дела и съобщение относно укрепването на правата на жертвите в 
ЕС. От датата на влизане в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. и насоките за 
създаване на европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както 
предвижда програмата от Стокхолм, защитата на жертвите на всяко престъпление в ЕС 
е сред най-важните точки от дневния ред на ЕС. 

Предложението на Комисията подчертава необходимостта от приемане на всеобхватна 
европейска правна рамка, която предлага на всички жертви на престъпления, 
независимо от техния правен статус, признание и най-широка защита на територията на 
Съюза. Това предложение донякъде е породено от Рамково решение на Съвета 
2001/220/JHA ПВР от 15 март 2001 г. относно правното положение в наказателното 
производство на жертвите на престъпления. Комисията разшири правата на всички 
жертви на всякакъв вид престъпност посредством минимални стандарти в целия ЕС, 
които предоставят на всички жертви – независимо от тяхната националност или 
мястото, където е извършено престъплението – право на информация, право да 
разбират и да бъдат разбрани, право на устен и писмен превод, право на достъп до 
правна помощ, права за достъп до услуги за подпомагане на жертвите, право да бъдат 
изслушани, право на възстановително правосъдие, право за избягване на контакт между 
жертвата и извършителя в случай на решение да не се повдига обвинение, право на 
защита на жертвата по време на разпит при наказателно разследване, наред с други 
права. Също така е особено важно, че бъдещата директива предвижда единна 
дефиниция на „жертва“, която предоставя статус на жертва не само за лицата, 
пострадали от престъплението, но и за близки членове на семейството им. 

Докладчиците приветстват много от предложенията в настоящата директива. 

Доверието в правосъдието е приоритет за всички граждани, особено за жертви, чиито 
опит им създава усещане, че правата им не се зачитат или че не могат да бъдат 
упражнени. Една обща и прозрачна съдебна система, приложима във всички държави –
членки на ЕС, е спешно необходима, ако ЕС се стреми да изпълни програмата от 
Стокхолм. Настоящата директива не просто ще защитава правата на жертвите, ще 
предлага подкрепа и защита, но и ще спомогне за това европейските граждани да 
изградят доверие в националната съдебната система и в своите съседи в ЕС чрез 
хармонизиране на тези минимални стандарти. 

В съответствие с процедурите вследствие на прилагането на Договора от Лисабон, член 
51 от Правилника за дейността на Европейския парламент дава възможност за 
изготвяне на доклад въз основа на съвместни заседания на комисии. Настоящият 
доклад беше изготвен след разисквания в комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между 
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половете, и е плод на сътрудничеството между двамата докладчици. 

Общ подход – Укрепване на правата на жертвите 

Независимо от тези разпоредби, които понастоящем са включени в предложението на 
Комисията, може да се направи повече за защита на потребностите на жертвите във 
всяка отделна държава членка. Всички жертви, независимо от техния произход или до 
каква степен са пострадали, трябва да се чувстват обхванати от настоящата директива. 
Научните изследвания и данните показват, че твърде често жертвите не съобщават за
престъпленията поради страх, несигурност, липса на доверие или информация. 
Жертвите, поради своята уязвимост, се задушават от мъчителното преживяване, което 
затруднява изтърпяването на правните процедури Следователно е важно да се осигури 
подкрепа за жертвите от момента, в който те са претърпели вреда. През всички етапи на 
съдебния процес към жертвите трябва да се подхожда с уважение, достойнство и, от 
практическа гледна точка, на разбираем за тях език. 

Докладчиците считат, че някои аспекти трябва да се подчертаят и обхванат по-
подробно. Във връзка с това правото да получават информация от първия контакт с 
компетентен орган е разширено и задълбочено за жертви, които са претърпели сериозна 
травма.  Правото да получават информация за техния случай включва държавите 
членки да оказват съдействие, когато на жертвата се предоставя информация по 
отношение на освобождаването на нарушителя.  Поради възможен психологически 
натиск и с цел осигуряване на спокойствие на лицето, претърпяло насилие, жертвата 
трябва да има правото да откаже определена информация и да промени този отказ във 
всеки момент. 

На жертвата следва да се предложи безплатна подкрепа от момента, в който тя е 
претърпяла вреда. Това включва децата и членовете на семейството на жертвата. 
Подкрепата за жертвите трябва да бъде превърната в основани на общността програми 
или инициативи, популяризирани от държавите членки. Едно доста по-широко 
социално признание на жертвите като цяло е важно за тях, а възстановяването им е 
свързано с преживяването на положителна реакция от страна на обществото, която 
показва разбиране за уникалното положение на жертвата и признава нейната настояща 
трудна ситуация. Докладчиците изразяват становище, че медиите следва да играят 
важна роля в стимулирането на признаването на жертвите в обществото, като в същото 
време, в рамките на своите информационни дейности, предприемат подходящи мерки 
за гарантиране на защитата на личния и семейния живот на жертвите и на членовете на 
техните семейства. 

Докладчиците съзнават, че препоръчаните допълнителни мерки, които държавите 
членки следва да прилагат, биха могли да доведат в някои случаи до преразпределение 
или увеличение на използваните ресурси за националните органи. От решаващо 
значение е обаче да се напомни, че според оценка на Европейската комисия общите 
разходи, свързани с престъпността – не само за жертвите, но също така и за 
работодателите, държавата и обществото като цяло – може да се оцени на 233 милиарда 
евро годишно в Европейския съюз. Тези разходи произтичат не само от самото 
престъпление, но и от липсата на подходяща подкрепа за жертвата, която да 
подпомогне нейното възстановяване и участието й в наказателното производство. Във 
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връзка с това всяко усилие за укрепване правата на жертвите и за предоставяне на 
подходящи услуги за подпомагане следва да бъде разглеждано като икономически 
ефективна мярка, която ще допринесе положително за улесняване на съобщаването за
престъпления, както и за поддържането на устойчивостта на националните системи на 
правосъдие и здравеопазване.

Допълнителна защита на жертви със специфични потребности

Докладчиците подкрепят цялостната концепция на Директивата за установяване на 
минимални стандарти за правата, подкрепа и защита на жертвите на престъпления, но 
считат за наложително да се предвидят допълнителни услуги за осигуряване на 
подкрепа за жертвите, които са изложени на особено висок риск да пострадат 
допълнително, да бъдат сплашвани или да станат жертва на рецидив по време на 
наказателното производство. 

Докладчиците са съгласни с предложението на Комисията да се посочат уязвимите 
жертви, но предпочитат формулировката „жертви със специфични потребности“. 
Терминологията, използвана в предложението на Комисията, определяща тази 
категория жертви като „уязвими жертви“ може да се разглежда като нежелано 
дискриминиращо наименование. Много от жертвите, включително жертви на основано 
на пола насилие, не желаят да бъдат свързвани с уязвимост. Въпреки това една жертва 
на основано на пола насилие може да има специфични потребности, без да се разглежда 
като уязвима. В предложението на Комисията с основание се споменават децата и 
лицата с увреждания като „уязвими жертви“ поради техните лични характеристики. 
Наистина изглежда логично да се определи като „уязвима жертва“ засегнато от 
увреждания лице, пострадала от сексуално насилие жена или дете, но личностните 
характеристики на жертвите, преди да са били обект на престъпление, не следва да се 
разглежда като единствен критерий за тяхното дефиниране.  Поради това докладчиците 
предпочитат тази група да се посочи като „жертви със специфични потребности“ и за 
подобни жертви да се предвидят специфични мерки за защита. 

Тези мерки включват, но не се ограничават единствено до предоставяне на подслон, 
медицинска помощ, съдебно-медицински доказателства, психологическо консултиране 
и правни консултации. Тези услуги за подпомагане следва да са достатъчно 
разпространени из цялата страна и достъпни за всички жертви.

С цел да се оценят по-добре обстоятелствата и характеристиките на жертвите, 
докладчиците също така въвеждат допълнителни определения, а именно „основано на 
пола насилие“ и „насилие при близки взаимоотношения“. Основаното на пола насилие 
се отнася до насилието, което е насочено срещу дадено лице поради неговия или 
нейния пол. Насилието при близки взаимоотношения включва насилие, извършвано от 
интимни партньори или бивши партньори или други членове на семейството, и води до 
дискриминация и нарушаване на основните свободи на жертвите.

Когато става въпрос за жертви със специфични потребности въз основа на характера на 
престъплението, трябва да се помисли и за други видове жертви, не само жертвите на 
трафик на хора или жертви на сексуално насилие (както се вижда в текста на 
Комисията). 
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Жертвите на тероризма, жертвите на организираната престъпност, жертвите на насилие 
при близки взаимоотношения и жертвите на основаното на пола насилие също следва 
да бъдат включени като жертви със специфични потребности. Тъй като естеството на 
престъплението се проявява в различни форми, потребностите на жертвите също така 
се различават. Споменаването на специфични потребности е също толкова важно 
колкото неговата чувствителност. Така например, при жертвите на тероризма 
основната разлика спрямо другите жертви е в контекста, в който възниква 
терористичното преследване и онези, към които е насочено. Жертвите на тероризма по 
определение се атакуват като представители на една по-голяма група. Потвърждаването 
на тяхното принасяне в жертва води до признаването на този факт. В своята правна 
помощ групите за подкрепа на жертви на тероризъм обединяват потребностите на 
жертвите в четири потребности: право на правосъдие, достойнство, истина и памет, 
като последното означава порицаване на тероризма и преследването на жертви и 
запазване на спомен за бъдещите поколения.

Индивидуална оценка и обучение

Освен традиционното подпомагане на жертвите, в допълнение към едно първоначално 
съсредоточаване върху онези от тях, които са преживели особено ужасни събития, не 
следва да се подценяват сериозното излагане на риск и унищожение или травматичните 
загуби; преживяването на травматични събития, настояща или предходна история на 
лечение на психичното здраве, липсата на социална подкрепа, липсата на подкрепа от 
близки роднини и приятели – тези фактори са много важни и трябва да се вземат 
предвид. Следва да се направят усилия да се установят онези членове на социалната 
общност, които са самотни, тъй като те могат да бъдат онези, за които социалното 
подпомагане или последващата помощ могат да се окажат особено важни.

Във връзка с това докладчиците считат индивидуалната оценка за важна стъпка от 
момента на понесената вреда. Чрез нея ще се идентифицират потребностите на 
жертвата преди, по време и след наказателното производство. При наказателните 
производства често органите не са наясно с потребностите на жертвата, което 
затруднява сътрудничеството от страна на жертвата. Полицейските служители, 
прокурорите и други служители трябва да бъдат обучени, за да знаят как да се отнасят с 
жертвата в зависимост от вида на престъплението. По-конкретно, за да се удовлетворят 
по-добре потребностите на жертвите на основано на пола насилие и насилие при 
близки взаимоотношения, докладчиците изискват специалистите в областта на 
правосъдието, полицейските служители и работещите в службите за подпомагане на 
жертвите да получат обучение, което би повишило осведомеността им по въпросите на 
половете и би им дало възможност за бързо идентифициране и подкрепа на 
потребностите на жертвите. В съответствие с духа на сътрудничество, докладчиците 
считат за необходимо това обучение да се извършва при условията на тесни 
консултации с неправителствени организации и доставчици на услуги за жертви на 
основано на пола насилие и да бъде институционализирано и стандартизирано във 
всички държави членки.

Разбиране на свързаната с пола динамика на правата на жертвите
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Основаното на пола насилие е форма на насилие, което засяга жените несъразмерно 
повече и може да бъде свързано със случаи на насилие при близки взаимоотношения, 
но не се ограничава единствено до тях. Изследвания показват, че в Европа от една пета 
до една четвърт от всички жени са били обект на физически действия на насилие поне 
веднъж през живота си като възрасни, а повече от една десета са били жертва на 
сексуално насилие, включващо употреба на сила. В този контекст докладчиците считат, 
че е от съществено значение всички форми на насилие, основано на пола, да се 
криминализират, а на жертвите да се предоставят специфични мерки за превенция и 
закрила и средства за правна защита. 

За тази цел, докладчиците определят ясно задължение подкрепата за жертвите със 
специфични потребности да признава свързаната с пола динамика и да функционира в 
рамките на равенството между половете и правата на човека. Докладчиците считат, че 
подобен подход също е от жизнено важно значение за избягване на вторична 
виктимизация на жертвите на основано на пола насилие. 

Намерението на докладчиците е да се гарантира, че съществува прието на европейско 
равнище изчерпателно определение на „жертва“ и че особеното положение на жертвите 
със специфични потребности се взема предвид при разработването на подходящи 
услуги за подкрепа или при обучението на служителите, които са в непосредствен 
контакт с жертвите. За тази цел директивата включва редица права, които трябва да 
бъдат гарантирани на жертвите, и по този начин запълва значителна празнина в 
защитата на правата на човека на жертвите на престъпления. Докладчиците също 
разглеждат основаното на пола насилие като проява на неравенството между половете 
и нарушение на правата на човека и по този начин отиват значително по-далеч в 
признаването на насилието срещу жени като форма на дискриминация, която трябва да 
бъде призната и с която трябва да се води борба. 

По-добро сътрудничество и координация за закрила на жертвите

Препоръчва се също на държавите членки да разработят общ подход между различни 
агенции, който да осигурява ефективна координация между органите, предоставящи 
подкрепа на жертвите. Във връзка с това директивата предвижда създаването на 
формални или неформални структури, които биха позволили на специалистите от 
съдебната система, правоприлагащите органи и неправителствените организации да си 
сътрудничат по стандартизиран начин. Докладчиците считат, че един координиран 
отговор за всички жертви би свел до минимум отрицателното въздействие от 
престъплението, рисковете от повторна и многократна виктимизация и заклеймяване, 
както и бремето върху жертвата, което се дължи на многократните взаимодействия 
между жертвата и органите на наказателното правораздаване.

Осигуряване на защита на неприкосновеността на личния живот на жертвата

Докладчиците въвеждат ясно задължение личният и семейният живот на жертвите да са 
защитени по време на цялото наказателно производство и след него. Защитата на 
неприкосновеността на личния живот на жертвата, независимо от естеството на 
вредата, трябва да бъде гарантирана с всички възможни средства, тъй като е част от 
потребностите на жертвата, за да се справи с правния процес, и по-специално за 
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психологическото  й възстановяване като цяло. Например медиите често могат да 
предизвикат повторна виктимизация на жертвите на престъпления или на преживелите 
престъпления като изострят усещанията на жертвите за насилие, дезориентация и 
загуба на контрол. Във връзка с това докладчиците също изискват от медиите да 
прилагат „мерки за самодисциплина“, с цел опазване на личното достойнство на 
жертвите срещу нежелано внимание от страна на медиите. 

Европейска мрежа и статистика

Жертвата трябва да бъде наясно, че права й ще бъдат стандартизирани в целия ЕС. 
Посредством добре организирани кампании от държавите – членки на ЕС, следва да 
бъдат установени информационни и осведомителни кампании, изследователски и 
образователни програми и сътрудничеството с органи на гражданското общество. 
Освен това се изисква събирането и обменът на данни за всички видове жертви в 
крайна сметка да доведат до справяне с престъпността. За тази цел докладчиците 
призовават към създаване – чрез вече съществуващите европейски сдружения, 
работещи в областта на потребностите на жертвите – на европейска мрежа за 
наблюдение и помощ на жертвите, която да създаде статистическа база данни, 
включваща броя, възрастта, пола и националността на жертвите. Такава мрежа би 
могла да предостави предпоставки за бъдещи директиви за допълнително подобряване 
на развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.
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