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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη 
και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0275),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0127/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθηκαν, στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
αναλογικότητας, από το …. Κοινοβούλιο, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο 
νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού (A7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το Συμβούλιο δήλωσε στο ψήφισμά 
του της 10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με 
έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων και της προστασίας των 
θυμάτων, ιδίως σε ποινικές διαδικασίες, 
ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης προκειμένου να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα, η στήριξη και 
η προστασία των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων. Για αυτόν τον σκοπό, και 
σύμφωνα με το εν λόγω ψήφισμα, η 
παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την 
αναθεώρηση και συμπλήρωση των αρχών 
που ορίζονται στην απόφαση πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ1 καθώς και να λάβει 
περαιτέρω μέτρα όσον αφορά το επίπεδο 
προστασίας των θυμάτων στην 
επικράτεια της Ένωσης, ιδίως μέσα στο 
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
____________________

1 ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η οδηγία αυτή είναι μέρος μιας 
νομοθετικής δέσμης μέτρων με στόχο την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων 
στην Ένωση. Κατά την εφαρμογή αυτής 
της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους την οδηγία 
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2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας1 και τον 
κανονισμό (EΕ) αριθ. …/2012 [σχετικά 
με την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 
προστασίας σε αστικές υποθέσεις].
_____________________

1 ΕΕ L 388, 21.12.11, σ. 2.
* ΕΕ να προστεθεί ο αριθμός, ο τίτλος 
και η αναφορά.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στις 7 Απριλίου 2011 το Συμβούλιο 
της Ευρώπης ενέκρινε τη σύμβαση 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 
στην οποία ορίζονται υψηλά πρότυπα 
σχετικά με την πρόληψη της βίας λόγω 
φύλου, την προστασία των θυμάτων 
αυτής της βίας και την παροχή βοήθειας 
σε αυτά, καθώς και όσον αφορά τη δίωξη 
των δραστών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 
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Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011 
- 2020 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο1 επιβεβαιώνει τη δέσμευση 
της Ένωσης όσον αφορά τη γεφύρωση 
του χάσματος στην απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική 
προστασία, όσον αφορά την προώθηση 
του συνδυασμού επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου για γυναίκες και 
άντρες, και την καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας εις βάρος των γυναικών.
__________________
1 Προσαρτήθηκε στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 
(7166/11).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις δημόσιες αρχές, 
τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 

(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν 
προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, 
καθώς και παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα 
θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό σε κάθε 
επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες αρχές, 
τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
και να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική 
τους κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες 
τους, η ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο 
βαθμός ωριμότητας, καθώς και να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της 
φυσικής, νοητικής και ηθικής τους 
ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να 
προστατεύονται από επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη 
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υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης. 

υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν 
πραγματική πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, 
προσπαθεί να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία, και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, προσπαθεί 
να προωθήσει το δικαίωμα στην 
αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική και 
νοητική ακεραιότητα, το δικαίωμα της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα
για σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα
ιδιοκτησίας καθώς και τα δικαιώματα των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 

(9) Η ιδιότητα του θύματος θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό, τη σύλληψη, την ποινική δίωξη 
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ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη. 

ή την καταδίκη του δράστη, και 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση 
μεταξύ δράστη και θύματος. Τα μέλη της 
οικογένειας των θυμάτων βλάπτονται 
επίσης ως αποτέλεσμα της εγκληματικής 
πράξης, ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας 
θανόντος θύματος, τα οποία έχουν νόμιμα 
συμφέροντα στην ποινική διαδικασία. 
Επομένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, 
θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και τα 
έμμεσα θύματα. Τα θύματα χρειάζονται 
κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή ήδη 
πριν από την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας τόσο 
για την αποκατάσταση του θύματος όσο 
και για την απόφασή του να καταγγείλει 
τελικά την αξιόποινη πράξη. Τα μέτρα που 
αφορούν αυτήν την υποστήριξη και 
συνδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
διάσταση του φύλου.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η θυματοποίηση που δεν είναι άμεσο 
αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης αλλά 
της αντιμετώπισης του θύματος από 
ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα, και η 
οποία είναι επίσης γνωστή ως 
«επακόλουθη θυματοποίηση» θα πρέπει να 
αποφεύγεται μέσω της παροχής υπηρεσιών 
προς το θύμα οι οποίες θα χαρακτηρίζονται 
από χρηστοκεντρική προσέγγιση. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν τη δυναμική του φύλου, τον 
αντίκτυπο και τις επιπτώσεις 
συγκεκριμένων μορφών βίας, και να 
λειτουργούν εντός ενός πλαισίου ισότητας 
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των φύλων και σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναγνωρίζει το βασικό ρόλο των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη επακόλουθης θυματοποίησης των θυμάτων. Για τον σκοπό 
αυτό, συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης αναγνωρίζουν τις 
επιπτώσεις της έκθεσης σε βία καθώς και τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκαμψης και ότι 
προβαίνουν στη θεραπεία των θυμάτων κατά τρόπο που να αποφεύγεται η επακόλουθη 
θυματοποίηση.  Στην τροπολογία αυτή αντανακλώνται παρόμοιες διατάξεις από τη Διακήρυξη 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Παρόλο που ο απώτερος στόχος 
πρέπει να είναι η αποτροπή της 
πρόκλησης βλάβης, μπορούν να γίνουν 
πολλά για να ελαχιστοποιηθούν η 
αναπηρία και η κακή κατάσταση της 
υγείας ως αποτελέσματα αυτής της 
βλάβης η οποία μπορεί να προκληθεί, 
ακόμη και αν έχει καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί. Η 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 
φροντίδας υψηλού επιπέδου συνιστά για 
αυτόν τον λόγο σημαντικό στοιχείο 
οποιασδήποτε αντιμετώπισης βλαβών που 
έχουν προκληθεί εκούσια ή ακούσια. Η 
παροχή κατάλληλων υπηρεσιών σε 
θύματα μη θανατηφόρων βλαβών 
μπορούν να αποτρέψουν μελλοντικούς 
θανάτους, να μειώσουν το ποσοστό 
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
αναπηρίας και να βοηθήσουν τους 
πληγέντες να αντιμετωπίσουν τον 
αντίκτυπο της βλάβης στη ζωή τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το δικαίωμα των 
θυμάτων για πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ιατρικής βοήθειας δεν αρκεί 
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και είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν 
πλήρως η μακροπρόθεσμη βοήθεια 
αποκατάστασης και η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες όπως η αποθεραπεία και οι 
διορθωτικές επεμβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση
Παρά το γεγονός ότι η έγκαιρη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι ζωτικής σημασίας 
αμέσως μετά από την άσκηση βίας, η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη και η αποφυγή περαιτέρω 
βίας μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω της πρόσβασης σε υπηρεσίες εξειδικευμένης 
υποστήριξης και φροντίδας των θυμάτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Η σύνδεση ανάμεσα στη 
διαπροσωπική βία, την ανισότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί ολοένα 
και περισσότερο το επίκεντρο της 
προσοχής στη νομοθεσία, την έρευνα και 
την πρακτική.  Η βλάβη που υπόκεινται τα 
θύματα ως αποτέλεσμα εγκληματικών 
πράξεων και η κατάχρηση της εξουσίας 
πρέπει να αναγνωριστούν επαρκώς καθώς 
τα θύματα αυτά εξαρτώνται 
συναισθηματικώς, σωματικώς, 
οικονομικώς ή κοινωνικώς από τον 
δράστη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανισότητα μπορεί να συνιστά τη βασική αιτία της θυματοποίησης, η οποία, με τη σειρά της, 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα το ζήτημα να αφορά 
ξεκάθαρα τον χώρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η τροπολογία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στα θύματα που βρίσκονται σε συναισθηματική, οικονομική ή άλλου είδους σχέση με το δράστη 
και ζητά την αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών τους όσον αφορά την ανάκαμψη και την 
αποκατάσταση. Η τροπολογία κάνει χρήση της νομολογίας της επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW).
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατά την παροχή πληροφοριών στα 
θύματα, θα πρέπει να δίδονται επαρκείς 
λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
μεταχείριση των θυμάτων γίνεται με 
σεβασμό και ότι τους παρέχεται η 
δυνατότητα να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και 
να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ως 
προς αυτό, είναι σημαντικό να τους 
παρέχονται πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να γνωρίζουν την τρέχουσα 
κατάσταση κάθε διαδικασίας και την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί. Επίσης, είναι 
σημαντικό να παρέχονται στα θύματα 
πληροφορίες που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θα 
ζητήσουν να επανεξεταστεί απόφαση μη 
δίωξης.

(10) Κατά την παροχή πληροφοριών στα 
θύματα, θα πρέπει να δίδονται επαρκείς 
λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
μεταχείριση των θυμάτων γίνεται με 
σεβασμό και ότι τους παρέχεται η 
δυνατότητα να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και 
να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ως 
προς αυτό, είναι σημαντικό να τους 
παρέχονται πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να γνωρίζουν την τρέχουσα 
κατάσταση κάθε διαδικασίας και την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί. Επίσης, είναι 
σημαντικό να παρέχονται στα θύματα 
πληροφορίες που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θα 
ζητήσουν να επανεξεταστεί απόφαση μη 
δίωξης. Κατά την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με την αποφυλάκιση του δράστη 
θα πρέπει να παρέχονται στο θύμα και 
την οικογένειά του υποστήριξη και 
συνδρομή, μέσω υπηρεσιών υποστήριξης 
των θυμάτων εάν χρειάζεται, έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
επακόλουθης θυματοποίησης και να 
βοηθηθούν τα θύματα να αντιμετωπίσουν 
την ψυχολογική πίεση που προκαλείται 
από την παροχή αυτών των 
πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό, 
πρέπει να εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 
ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

(11) Οι πληροφορίες και συμβουλές που 
παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές, ώστε να 
γίνονται κατανοητές από το θύμα. Επίσης, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το 
θύμα μπορεί να γίνεται κατανοητό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό, 
πρέπει να εξετάζεται εάν το θύμα γνωρίζει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
παροχή πληροφοριών, η ηλικία του, η 
ωριμότητα, οι πνευματικές και 
συναισθηματικές του ικανότητες, το 
επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και 
κάθε νοητική ή φυσική ανεπάρκεια, όπως 
για παράδειγμα σε σχέση με την όραση ή 
την ακοή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες 
αδυναμίες επικοινωνίας του θύματος.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 

(12) Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
αποτελεσματικά εάν το θύμα δεν μπορέσει 
να εξηγήσει με τον κατάλληλο τρόπο τις 
περιστάσεις του εγκλήματος που υπέστη 
και να καταθέσει τα αποδεικτικά του 
στοιχεία με μορφή κατανοητή για τις 
αρμόδιες αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να 
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εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους.

εξασφαλιστεί ότι η μεταχείριση του 
θύματος γίνεται με σεβασμό και ότι μπορεί 
να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 
Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
θύματος και για τη δυνατότητά του να 
συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της 
ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερμηνείας και μετάφρασης μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με ειδικά θέματα, το 
καθεστώς του θύματος, τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία και ορισμένα άλλα ειδικά 
δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερμηνείας 
και μετάφρασης θα πρέπει να παρέχονται 
μόνο στον βαθμό που απαιτείται 
προκειμένου τα θύματα να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους. Η διερμηνεία και η 
μετάφραση θα πρέπει, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, να παρέχονται σε μία 
από τις γλώσσες που ομιλεί και 
καταλαβαίνει το θύμα, έτσι ώστε να έχει 
τη δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα 
δικαιώματά του.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η γλώσσα και ο τρόπος που επικοινωνούν αρχές έναντι των θυμάτων είναι ζωτικής σημασίας 
για να αποφευχθεί ο εκφοβισμός και η ασεβής μεταχείριση.  Μπορεί να επιδεινώσει την 
κατάσταση για τα θύματα και θα μπορούσε να περιπλέξει τη νομική διαδικασία.  Το θύμα δεν 
θα πρέπει να αναπτύξει αισθήματα ενοχής όσον αφορά το δράμα που βιώνει το ίδιο. Θα πρέπει 
να είναι εγγυημένη η επικοινωνία και η μετάφραση σε μια γλώσσα που το θύμα κατανοεί καλά.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από 
κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές 
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οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί.

οργανώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμη από 
τη στιγμή που έχει διαπραχθεί το έγκλημα, 
καθώς και καθόλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, καθώς και 
μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του θύματος. Η υποστήριξη πρέπει να 
παρέχεται με διάφορα μέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και με επαρκή 
γεωγραφική κατανομή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύματα να έχουν 
πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως τα 
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας 
συνδεόμενης με το φύλο, το φυλετικό 
μίσος ή άλλων εγκληματικών πράξεων 
λόγω προκαταλήψεων, καθώς και τα 
θύματα τρομοκρατίας, μπορεί να ζητήσουν 
υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
εγκληματικής πράξης την οποίαν έχουν 
υποστεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για 
την υποστήριξη, τη συνδρομή και την 
προστασία των θυμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συνιστά στα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό των 
υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων και να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους για αυτές. 
Όπως φαίνεται και από τη διάταξη του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η 
χρηματοδότηση των εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων είναι ένας τρόπος για να 
ενισχυθεί η εφαρμογή των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, ορισμένα θύματα είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε επακόλουθη και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και 
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εκφοβισμό από τον δράστη και τους 
συνεργάτες του. Αυτός ο ευάλωτος 
χαρακτήρας μπορεί να αναγνωριστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του θύματος, καθώς και 
από το είδος και τη φύση του εγκλήματος. 
Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα θύματα όπως 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, θύματα 
σεξουαλικής βίας και θύματα εμπορίας 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
ευάλωτα για περαιτέρω θυματοποίηση και 
έχουν ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας. 
Η πρόσβαση σ'αυτά τα μέτρα προστασίας 
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

εκφοβισμό από το δράστη και τους 
συνεργάτες του και για αυτόν τον λόγο 
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτός ο 
ευάλωτος χαρακτήρας μπορεί να 
αναγνωριστεί σε μεγάλο βαθμό από τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, 
καθώς και από το είδος και τη φύση του 
εγκλήματος. Σ'αυτή τη βάση, ορισμένα 
θύματα όπως παιδιά, άτομα με αναπηρία, 
θύματα σεξουαλικής βίας, θύματα βίας 
λόγω φύλου, θύματα βίας στο πλαίσιο 
στενών σχέσεων, θύματα τρομοκρατίας 
και οργανωμένου εγκλήματος και θύματα 
εμπορίας είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ευάλωτα για περαιτέρω 
θυματοποίηση και έχουν ανάγκη ειδικών 
μέτρων προστασίας. Η πρόσβαση σ'αυτά 
τα μέτρα προστασίας πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις 
εξισορρόπησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του κατηγορούμενου ή 
ύποπτου προσώπου, ή όταν το επιθυμεί το 
ίδιο το θύμα. Όσον αφορά τα θύματα 
εμπορίας και τα παιδιά που καθίστανται 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία 
δεν ασχολείται με ορισμένα θέματα που τα 
αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλα μέσα 
τα οποία έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο 
στάδιο διαπραγμάτευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των θυμάτων ως ευάλωτα θεωρείται ότι συνιστά ακούσια διάκριση, σύμφωνα με την 
οποία τα προσωπικά χαρακτηριστικά των θυμάτων πριν αυτά υποστούν την εγκληματική πράξη 
συνιστούν το μόνο κριτήριο που τα χαρακτηρίζει.  Για αυτόν τον λόγο, η παρούσα τροπολογία 
εισάγει τον όρο «θύματα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες» και τον χρησιμοποιεί στο σύνολο της 
οδηγίας. Άλλες τροπολογίες ζητούν την ανάληψη θετικής δράσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα μέτρα στήριξης απευθύνονται ειδικά στα θύματα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ότι 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η βία λόγω φύλου αναφέρεται στη 
βία που απευθύνεται κατά του θύματος 
εξαιτίας του φύλου του. Αποτελεί μια 
μορφή βίας που πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες και συνδέεται, χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτές, με περιπτώσεις 
βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, με τη 
σεξουαλική βία (περιλαμβανομένης της 
σεξουαλικής επίθεσης και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης), με τη 
σεξουαλική εμπορία ανθρώπων και τη 
σεξουαλική δουλεία, τη βία στο πλαίσιο 
σαρκικών σχέσεων και άλλες βλαβερές 
πρακτικές όπως οι καταναγκαστικοί 
γάμοι και ακρωτηριασμός των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών. Οι 
ομοφοβικές και τρανσφοβικές επιθέσεις 
έχουν επίσης οριστεί ως μορφή βίας λόγω 
φύλου. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι 
το 1/5 έως το 1/4 του συνόλου των 
γυναικών έχει υποστεί σωματική βία 
τουλάχιστον μια φορά κατά την ενήλικη 
ζωή τους, και ότι περισσότερο από το 
1/10 έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την 
απειλή σωματικής βίας. Για αυτόν τον 
λόγο είναι ζωτικής σημασίας να 
ποινικοποιηθούν όλες οι μορφές βίας 
λόγω φύλου και να λαμβάνονται ειδικά 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, 
καθώς και διορθωτικά μέτρα υπέρ των 
θυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι η βία λόγω φύλου διαφέρει από τις άλλες μορφές βίας 
καθώς το φύλο του θύματος συνιστά το πρωταρχικό κίνητρο για τις πράξεις βίας. Με άλλα 
λόγια, η βία λόγω φύλου αναφέρεται σε οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται σε κάποιο 
πρόσωπο λόγω ορισμένων διαφορών ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη. Αξιοπρόσεκτος είναι ο 
ορισμός που δίδεται στην τροπολογία για τη σεξουαλική βία, καθώς περιλαμβάνει τόσο τη 
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σεξουαλική επίθεση όσο και την παρενόχληση.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων 
συνιστά σοβαρό και συχνά κεκαλυμμένο 
κοινωνικό πρόβλημα το οποίο 
περιλαμβάνει την άσκηση βίας από 
συντρόφους, πρώην συντρόφους ή άλλα 
μέλη της οικογένειας. Αυτό το είδος βίας 
ασκείται ως επί το πλείστον από το άμεσο 
κοινωνικό περιβάλλον και οι γυναίκες 
είναι τα κύρια θύματα. Σε αυτή τη μορφή 
βίας περιλαμβάνεται η σωματική ή 
ψυχολογική βία, καθώς και η σεξουαλική 
αλλά και η οικονομική εκμετάλλευση, η 
οποία οδηγεί σε διακρίσεις και σε 
παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών 
των θυμάτων που για αυτόν τον λόγο 
έχουν ανάγκη από ειδικά μέτρα 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει έναν πλήρη ορισμό της βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, που 
αφορά όλες τις μορφές βίας, περιλαμβανομένης της ψυχολογικής και οικονομικής βίας, και 
αναγνωρίζει ότι η βία μπορεί να συνεχιστεί και μετά από το τέλος μιας σχέσης και ότι ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται η απόδειξη βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ούτε και η 
απόδειξη της ότι το θύμα και ο δράστης κατοικούν μαζί.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Τα θύματα τρομοκρατίας είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης της εγκληματικής πράξης. 
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Υπόκεινται εκφοβισμό, εχθρική 
συμπεριφορά και απειλές για τη λήψη 
εκδίκησης από τα μέλη των κοινοτήτων 
που σχετίζονται με τους δράστες.  Για 
αυτόν τον λόγο θα πρέπει να παρέχεται 
στα θύματα τρομοκρατίας ειδική βοήθεια 
και αναγνώριση από την κοινωνία και θα 
πρέπει να προστατεύονται από 
οποιαδήποτε έκθεση σε μίσος και φόβο. 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να εξετάσουν την έγκριση 
ειδικής νομοθεσίας σχετικά με τα θύματα 
τρομοκρατίας προκειμένου να 
αναγνωρίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα 
τους και να συμπεριλάβουν πιο 
λεπτομερείς διατάξεις οι οποίες να 
διασφαλίζουν την επαρκή προστασία και 
υποστήριξη, μεταξύ άλλων το δικαίωμα 
της αναγνώρισης, την μακροπρόθεσμη 
επείγουσα ενίσχυση, τη συνολική 
αποζημίωση, την προστασία της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την 
προστασία της αξιοπρέπειας και της 
ασφάλειας, το δικαίωμα της γνώσης της 
αλήθειας και το δικαίωμα στη μνήμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στη γνώση της αλήθειας είναι ένα δικαίωμα που βασίζεται στο δικαίωμα των 
θυμάτων για πλήρη και συνολική γνώση των πράξεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη 
θυματοποίησή τους, των ανθρώπων που εμπλέκονται και των περιστάσεων που λειτούργησαν 
ως κίνητρα για τη συμπεριφορά τους.  Έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια για τις 
συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκαν παραβιάσεις και σε περίπτωση θανάτου ή εξαφάνισης, 
τη μοίρα του θύματος.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Τα θύματα τρομοκρατίας και 
οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να 
λαμβάνουν ειδική υποστήριξη δεδομένου 
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ότι σε αυτό το πλαίσιο η παραβίαση ενός 
ατομικού δικαιώματος συνιστά επίσης 
παραβίαση των δικαιωμάτων του 
συνόλου της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, 
ένα ατομικό δικαίωμα θα πρέπει να 
προστατεύεται με ειδικό τρόπο, καθώς 
αφορά συλλογικά δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε 
άτομο μπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της 
φύσης του εγκλήματος που έχει υποστεί 
και ενδέχεται να έχει ιδιαίτερες ανάγκες. 
Μόνο μέσω ατομικής αξιολόγησης, η 
οποία διεξάγεται το συντομότερο δυνατό 
από τους αρμόδιους για τη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με μέτρα προστασίας, 
μπορεί να αναγνωριστεί αποτελεσματικά ο 
ευάλωτος χαρακτήρας των θυμάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη 
φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την κατάσταση της 
υγείας, ενδεχόμενη αναπηρία, τις 
δυσχέρειες επικοινωνίας, τη σχέση ή την 
εξάρτηση με το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο, προηγούμενες εμπειρίες σχετικά 
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φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

με εγκληματικές πράξεις, το είδος ή τη 
φύση του εγκλήματος, όπως οργανωμένο 
έγκλημα, τρομοκρατία ή εγκληματικές 
πράξεις λόγω προκαταλήψεων και, 
ενδεχομένως, την αλλοδαπότητα του 
θύματος. Τα θύματα τρομοκρατικών 
πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση, δεδομένης της 
πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων 
που κυμαίνονται από μαζικές πράξεις 
τρομοκρατίας μέχρι στοχοθετημένη 
τρομοκρατία κατά συγκεκριμένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται 
ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η 
ακριβής φύση και έκταση αυτών των 
μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
ατομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο 
συζητήσεων με το θύμα και με βάση τη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Οι 
ανησυχίες και οι φόβοι των θυμάτων σε 
σχέση με τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό μέτρο.

(19) Τα θύματα τα οποία θεωρούνται ότι 
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες θα πρέπει να 
τυγχάνουν κατάλληλων μέτρων 
προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας. Η ακριβής φύση και έκταση 
αυτών των μέτρων θα πρέπει να 
προσδιορίζεται μέσω ατομικής 
αξιολόγησης, στο πλαίσιο συζητήσεων με 
το θύμα και με βάση τη διακριτική 
ευχέρεια του δικαστή. Οι ανησυχίες και οι 
φόβοι των θυμάτων σε σχέση με τη 
διαδικασία θα πρέπει να αποτελούν 
θεμελιώδη παράγοντα προκειμένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον χρειάζονται 
κάποιο ειδικό μέτρο.

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, ενώ αναγνωρίζουν την αρχή 
της ελευθερίας της έκφρασης, να 
ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης και 
τους δημοσιογράφους να εγκρίνουν 
κατευθυντήριες γραμμές αυτορρύθμισης 
και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για 
τη διασφάλιση της προστασίας της 
προσωπικής και οικογενειακής ζωής των 
θυμάτων και των μελών της οικογένειάς 
τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
τους σχετικά με την ενημέρωση. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αποθαρρύνουν 
τα μέσα ενημέρωσης να προβαίνουν σε 
συνεντεύξεις με τα θύματα σε 
ακατάλληλες στιγμές, να προβαίνουν σε 
συνεντεύξεις με θύματα παιδικής ηλικίας, 
να συζητούν σχετικά με τις 
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που 
αφορούν τις εγκληματικές πράξεις, να 
δημοσιοποιούν πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 
αξιοπιστία του θύματος, να καθιστούν 
δημοφιλή τον δράστη και να επιρρίπτουν 
στο θύμα την ευθύνη για την εγκληματική 
πράξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα θύματα έχουν στη 
διάθεσή τους κάποιο πραγματικό ένδικο 
μέσο στις περιπτώσεις που παραβιάζεται 
το δικαίωμά τους για σεβασμό της 
προσωπικής και οικογενειακής τους 
ζωής.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Προκειμένου να διευκολύνουν την 
αποτελεσματικότερη προστασία των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
θυμάτων, θα πρέπει τα κράτη μέλη να
αναπτύξουν μια γενική διυπηρεσιακή και 
συνολική προσέγγιση. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν 
την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών που 
παρέχουν αποτελεσματική συνεργασία 
ανάμεσα στο δικαστικό σώμα, τους 
εισαγγελείς, τις υπηρεσίες εφαρμογής του 
νόμου, τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κι 
άλλους συναφείς οργανισμούς. Ο όρος 
«μηχανισμός» αναφέρεται σε κάθε 
επίσημη ή ανεπίσημη δομή, όπως είναι τα 
συμπεφωνημένα πρωτόκολλα, οι 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ή 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος επιτρέπει σε 
επαγγελματίες να συνεργάζονται με 
τυποποιημένο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της συμμετοχής των διαφόρων επαγγελματικών 
φορέων στην προσφορά βοήθειας, η τροπολογία αυτή συμφωνεί με μια προσέγγιση που 
καλλιεργεί μια νοοτροπία συνεργασίας για την οικοδόμηση μιας διυπηρεσιακής δομής βοήθειας 
και προστασίας.  Η τροπολογία αυτή δεν απαιτεί τη σύσταση κάποιου επίσημου φορέα ή 
οργανισμού που θα επιβάρυνε με κάποιο κόστος για τα κράτη μέλη, αλλά, αντιθέτως, 
ενθαρρύνει τη χρήση του υπάρχοντος δυναμικού με αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω της 
συνεργασίας.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.

(24) Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε 
ποινική διαδικασία και που μπορεί να έρθει 
σε επικοινωνία με θύματα θα πρέπει να 
καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες 
τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο 
και της συνεχούς κατάρτισης, και σε 
βαθμό ανάλογο με την επαφή που έχει με 
τα θύματα. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλη εξειδίκευση. Η 
αστυνομία, οι εισαγγελείς και το λοιπό 
προσωπικό που εμπλέκεται σε 
περιπτώσεις βίας λόγω φύλου θα πρέπει 
να έχουν καταρτιστεί όσον αφορά τις 
κατάλληλες μεθόδους αντιμετώπισης των 
θυμάτων τέτοιων μορφών βίας με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη του τη διάσταση 
του φύλου.  Αυτή η κατάρτιση θα πρέπει 
να θεσμοθετηθεί και να τυποποιηθεί 
μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει 
να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία 
με μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
παρόχους υπηρεσιών για θύματα βίας 
λόγω φύλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν την κατάλληλη 
κατάρτιση στους σχετικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με θύματα βίας λόγω φύλου.  Η 
προβλεπόμενη εκπαίδευση θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των επαγγελματιών σχετικά 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων της βίας λόγω φύλου, και θα συμβάλει στην αλλαγή των 
προοπτικών και της συμπεριφοράς των επαγγελματιών αυτών απέναντι στα θύματα.  Η διάταξη 
ότι αυτή η κατάρτιση θα πρέπει να αναπτυχθεί κατόπιν διαβούλευσης με τις ΜΚΟ ακολουθεί το 
πνεύμα της διυπηρεσιακής συνεργασίας.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

(25) Προκειμένου να θεσπίσουν και να 
ενισχύσουν τις πολιτικές πρόληψης 
εγκληματικών ενεργειών και τα μέτρα 
μείωσης του κινδύνου αποτελέσουν οι 
άνθρωποι θύματα εγκληματικών 
ενεργειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και, κυρίως, με τις αναγνωρισμένες και 
ενεργές μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
βοηθούν θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, εκστρατειών 
για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο 
πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης του αντικτύπου των μέτρων 
υποστήριξης και προστασίας θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η περαιτέρω θυματοποίηση, ο 
εκφοβισμός και οι διακρίσεις μπορούν να 
συμβούν σε περιπτώσεις που τα θύματα 
υπόκεινται κακομεταχείριση λόγω 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους 
όπως η φυλή, οι πεποιθήσεις, η 
εθνικότητα, η ηλικία, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η αναπηρία, το φύλο ή 
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το κοινωνικό υπόβαθρο, και μπορούν να 
οδηγήσουν σε υψηλό ποσοστό μη 
καταγγελίας εγκληματικών πράξεων.  Η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στο ποινικό 
δικαστικό σύστημα, οι δυσκολίες 
κατανόησης του συστήματος υποβολής 
καταγγελιών και ο φόβος της 
απαράδεκτης μεταχείρισης από την 
πλευρά των αρχών επειδή δεν υπάρχει 
εμπιστοσύνη στο θύμα λόγω της έλλειψης 
σεβασμού και αναγνώρισης του θύματος 
συνιστούν μερικές ακόμη αιτίες για τη μη 
καταγγελία εγκληματικών πράξεων. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να 
διευκολυνθούν οι καταγγελίες και να 
μπορέσουν τα θύματα να σπάσουν τον 
κύκλο της επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης, είναι απαραίτητο τα 
θύματα να έχουν στη διάθεσή τους 
αξιόπιστες υπηρεσίες στήριξης και να 
είναι οι αρμόδιες αρχές διατεθειμένες να 
απαντήσουν στις καταγγελίες τους με 
σεβασμό, προσοχή και με ισότιμο και 
επαγγελματικό τρόπο.  Αυτό απαιτεί 
επαρκή κατάρτιση και επαρκές επίπεδο 
εξειδίκευσης όλων των συναφών αρχών, 
καθώς και κανονισμούς που να 
προσδίδουν επαρκή προσοχή στα 
δικαιώματα των θυμάτων, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος για 
προστασία από τον εκφοβισμό και την 
επακόλουθη θυματοποίηση.  Τα μέτρα 
περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα 
καταγγελίας από τρίτους και την 
εξουσιοδότηση των οργανισμών 
υποστήριξης των θυμάτων να κινούν 
διαδικασίες εκ μέρους των θυμάτων, 
καθώς και τη δυνατότητα χρήσης 
τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα 
ηλεκτρονικά έντυπα, για την υποβολή των 
καταγγελιών. 

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Προκειμένου να αναπτυχθούν, σε 
επίπεδο Ένωσης, πιο διαρθρωμένα 
συστήματα παρακολούθησης για τα 
θύματα εγκληματικών πράξεων, έτσι 
ώστε να αξιολογείται η πρόσβαση των 
θυμάτων στα δικαιώματα και τις 
υπηρεσίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία και να διευκολύνεται η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν 
για τη δημιουργία, μέσω των 
υφιστάμενων ενώσεων και οργανισμών 
υποστήριξης θυμάτων της Ένωσης, ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου για την κατάρτιση 
μιας βάσης στατιστικών δεδομένων για 
το σύνολο της Ένωσης. Αυτή η βάση 
δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τον αριθμό, την ηλικία, το 
φύλο και την εθνικότητα των θυμάτων, 
το είδος των υπηρεσιών που 
χρησιμοποίησαν τα θύματα καθώς και 
ενδεχόμενα κενά στην παροχή 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25γ) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή τα συναφή δεδομένα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή εθνικών 
διαδικασιών στα θύματα εγκληματικών 
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πράξεων, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 
του αριθμού των θυμάτων και του φύλου 
τους, της ηλικίας και εθνικότητάς τους, 
του αριθμού, του είδους ή της φύσης του 
καταγγελλόμενου εγκλήματος και του 
είδους των υπηρεσιών στις οποίες 
παραπέμφθηκαν τα θύματα.  Τα 
δεδομένα θα πρέπει να παρέχουν επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τα αίτια και τη 
συχνότητα όλων των μορφών βίας, τα 
μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, 
την προστασία των θυμάτων και την 
τιμωρία των δραστών, καθώς και όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συλλογή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, των σχετικών αναλυτικών στατιστικών στοιχείων 
σχετικά όλες τις περιπτώσεις μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα προσφέρει μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση του κατά πόσον οι ανάγκες των 
ατόμων που εκτίθενται στη βία έχουν ικανοποιηθεί. Η διαβίβαση εθνικών στατιστικών 
στοιχείων και δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη διασυνοριακή 
συνεργασία και θα επιτρέψει τη σύγκριση μεταξύ των χωρών καθώς και την ευρωπαϊκή 
συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων καλών πρακτικών.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει ότι όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας και υποστήριξης και 
είναι ικανά να συμμετάσχουν στην ποινική 
διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και 
τυγχάνουν μεταχείρισης με σεβασμό, 
ευαισθησία και επαγγελματισμό, χωρίς 
κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τις 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις 
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υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης. υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α – υποσημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiα) το μέλος/τα μέλη της οικογένειας ή 
το πρόσωπο/πρόσωπα που 
αναγνωρίζονται ως κηδεμόνες ή 
εκπρόσωποι ενός θύματος στην 
περίπτωση αδυνατούντος θύματος πριν ή 
μετά από την εγκληματική πράξη. 

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα)«βία λόγω φύλου» η βία που 
απευθύνεται κατά του θύματος εξαιτίας 
του φύλου του ή της ταυτότητας του 
φύλου του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει έναν συνολικό ορισμό της βίας λόγω φύλου στον οποίο τονίζεται 
ότι αυτός ο τύπος βίας διαφέρει από άλλους τύπους βίας, στο ότι το φύλο ή ταυτότητα του φύλου 
του θύματος είναι ο κύριος λόγος για την άσκηση της βίας. 
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ)«βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων» 
βία που ασκείται εις βάρος ενός θύματος 
από ένα πρόσωπο που έχει την ιδιότητα 
του τρέχοντος ή πρώην συζύγου ή 
κάποιου άλλου μέλους της οικογένειας 
του θύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή παρέχει έναν πλήρη ορισμό της βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, που 
αφορά όλες τις μορφές βίας, περιλαμβανομένης της ψυχολογικής και οικονομικής βίας, και 
αναγνωρίζει ότι η βία μπορεί να συνεχιστεί και μετά από το τέλος μιας σχέσης και ότι ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται η απόδειξη βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ούτε και η 
απόδειξη της ότι το θύμα και ο δράστης κατοικούν μαζί.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ο βαθμός και οι όροι βάσει των 
οποίων έχουν το δικαίωμα υπηρεσιών 
διερμηνείας και μετάφρασης·

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) εάν τα θύματα κατοικούν σε άλλο
κράτος μέλος, οι ειδικοί μηχανισμοί που
έχουν στη διάθεσή τους για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων τους,

(η) εάν τα θύματα κατοικούν σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη, τα 
ειδικά μέτρα, διαδικασίες ή μηχανισμοί 
που είναι πιο κατάλληλοι για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εκτός από τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις που το θύμα έχει υποστεί 
μεγάλη βλάβη, του παρέχονται οι 
ακόλουθες πληροφορίες:
(α) ο βαθμός στον οποίο έχουν δικαίωμα 
για ιατρική περίθαλψη
(β) ο βαθμός στον οποίο έχουν το 
δικαίωμα να τους παρασχεθεί 
υποστήριξη από ειδικούς, 
συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής 
υποστήριξης·
(γ) με ποιον τρόπο και υπό ποιες 
συνθήκες μπορούν να λάβουν βοήθεια 
όσον αφορά την εύρεση κατάλληλης 
εναλλακτικής στέγασης με τα κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας.

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρέχονται είτε 
προφορικά είτε γραπτώς σε απλή και 
προσβάσιμη γλώσσα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των 
θυμάτων καθώς και τις συνθήκες, τη 
σοβαρότητα και τη φύση της αξιόποινης 
πράξης. 

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται για το δικαίωμά 
τους να λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που 
τα αφορά και ότι λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές όταν έχουν 
διατυπώσει αυτή την επιθυμία:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται, χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, για το δικαίωμά τους να 
λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με την υπόθεση που τα αφορά:

Or. en
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) κάθε απόφαση για κίνηση ποινικής 
διαδικασίας, περιλαμβανομένων των 
λόγων επιλογής της ποινικής δίωξης·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία που 
κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που 
υπέβαλε το θύμα για αξιόποινη πράξη,
όπως απόφαση για τη μη συνέχιση ή την 
παύση της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική 
απόφαση στο πλαίσιο δίκης, καθώς και 
κάθε καταδικαστική απόφαση,

(α) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία όπως 
απόφαση για τη μη συνέχιση ή την παύση 
της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική απόφαση 
στο πλαίσιο δίκης, κάθε προσφυγή κατά 
αυτής της απόφασης και κάθε 
καταδικαστική απόφαση,

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληροφορίες που επιτρέπουν στο θύμα 
να γνωρίζει την κατάσταση σχετικά με την 
ποινική διαδικασία που κινήθηκε ως 
αποτέλεσμα της καταγγελίας του, εκτός 
από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατά τις οποίες είναι δυνατόν να 

(β) πληροφορίες που επιτρέπουν στο θύμα 
να γνωρίζει την κατάσταση σχετικά με την 
ποινική διαδικασία, εκτός από ορισμένες 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
είναι δυνατόν να διαταραχθεί η ομαλή 
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διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της 
υπόθεσης,

διεξαγωγή της υπόθεσης,

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για την αποφυλάκιση του 
διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληματική πράξη που τα αφορά. Τα 
θύματα λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές 
εάν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυμία.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στα θύματα η δυνατότητα να 
ενημερώνονται χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, για την αποφυλάκιση ή την 
απόδραση του συλληφθέντος,. 
προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή 
καταδικασθέντος για εγκληματική πράξη 
που τα αφορά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται στα θύματα 
αποτελεσματική υποστήριξη και 
συνδρομή όταν λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές. Τα θύματα λαμβάνουν 
τις πληροφορίες αυτές, εκτός κι εάν η 
αρμόδια αρχή γνωρίζει ότι η ειδοποίηση 
σχετικά με την αποφυλάκιση ενδέχεται να 
οδηγήσει σε βλάβη του δράστη.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ενημερώνονται πλήρως σχετικά 
με το δικαίωμά τους να λαμβάνουν 
πληροφορίες, όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 και ότι λαμβάνουν 
αυτές τις πληροφορίες, εκτός και εάν 
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έχουν εκφράσει την επιθυμία να μην τις 
λαμβάνουν, και εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα των θυμάτων να μεταβάλλουν 
οποιαδήποτε στιγμή την απόφασή τους 
σχετικά με την επιθυμία τους να μην 
λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα δεν λαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 σε περίπτωση που έχουν δηλώσει ότι δεν 
το επιθυμούν.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα δεν λαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε 
περίπτωση που έχουν δηλώσει ότι δεν το 
επιθυμούν, εκτός και εάν η αρμόδια αρχή 
γνωρίζει ότι η μη ειδοποίηση των 
θυμάτων σχετικά με την αποφυλάκιση 
ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη των 
θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρέχονται είτε 
προφορικώς είτε γραπτώς σε απλή και 
προσβάσιμη γλώσσα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των 
θυμάτων καθώς και τις συνθήκες, τη 
σοβαρότητα και τη φύση της αξιόποινης 
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πράξης.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα
κατανοούν και μπορούν να γίνονται
κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τις εν 
λόγω αρχές.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι τα θύματα και τα μέλη 
της οικογένειάς τους, κατά τη διάρκεια 
κάθε αλληλεπίδρασης με τις τυχόν 
αρμόδιες αρχές, από την πρώτη τους 
επαφή με αυτές, κατά τη διάρκεια και 
μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, 
κατανοούν πλήρως και μπορούν να 
γίνονται πλήρως κατανοητά, καθώς και ότι 
κατανοούν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τις εν λόγω αρχές.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το δικαίωμα για διερμηνεία σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνει 
προσήκουσα συνδρομή σε θύματα με 
πρόβλημα ακοής ή ομιλίας.

Or. en
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει, εάν το επιθυμεί, δωρεάν 
μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών, 
στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές 
τίθενται στη διάθεσή του:

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
θύμα που δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, 
λαμβάνει, εάν το επιθυμεί, δωρεάν γραπτή
μετάφραση των ακόλουθων πληροφοριών
σε γλώσσα που κατανοεί, στον βαθμό που 
οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεσή 
του:

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) κάθε απόφαση για κίνηση ποινικής 
διαδικασίας, περιλαμβανομένων των 
λόγων επιλογής της ποινικής δίωξης·

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κάθε απόφαση που περατώνει την 
ποινική διαδικασία που αφορά την 
αξιόποινη πράξη που κατήγγειλε το θύμα, 
καθώς και τουλάχιστον την περίληψη 
των λόγων έκδοσης αυτής της απόφασης,

(β) κάθε απόφαση, συμπεριλαμβανομένων 
των λόγων για την έκδοσή της, η οποία
περατώνει την ποινική διαδικασία, όπως η 
απόφαση για τη μη συνέχιση ή την παύση 
της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική 
απόφαση στο πλαίσιο δίκης, κάθε 
προσφυγή κατά αυτής της απόφασης και 
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κάθε καταδικαστική απόφαση,

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ του πρώτου εδαφίου πρέπει να 
προσδιορίζονται χωριστά για κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση. Τα θύματα ή ο 
συνήγορός τους μπορούν να υποβάλουν 
αιτιολογημένη αίτηση σχετικά με 
οποιαδήποτε άλλη αναγκαία πληροφορία.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, τα 
θύματα να έχουν το δικαίωμα να 
αντικρούσουν απόφαση σύμφωνα με την 
οποία δεν χρειάζονται διερμηνεία ή 
μετάφραση και, όταν οι υπηρεσίες αυτές 
έχουν παρασχεθεί, να έχουν τη δυνατότητα 
να διαμαρτυρηθούν ότι η ποιότητα της 
διερμηνείας δεν είναι επαρκής 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους ή να κατανοήσουν τη διαδικασία.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, τα 
θύματα να έχουν το δικαίωμα να 
αντικρούσουν απόφαση σύμφωνα με την 
οποία δεν χρειάζονται διερμηνεία ή 
μετάφραση και, όταν οι υπηρεσίες αυτές 
έχουν παρασχεθεί, να έχουν τη δυνατότητα 
να διαμαρτυρηθούν ότι η ποιότητα της 
διερμηνείας ή της μετάφρασης δεν είναι 
επαρκής προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους ή να κατανοήσουν τη 
διαδικασία.

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους, ανάλογα 
με τις ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες εμπιστευτικής
υποστήριξης θυμάτων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα και οι οικογένειές τους έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες 
εμπιστευτικής υποστήριξης θυμάτων, από 
τη στιγμή που τα θύματα υπόκεινται τη 
βλάβη, κατά τη διάρκεια και μετά το 
πέρας των ποινικών διαδικασιών και 
ανεξάρτητα από τον τόπο όπου 
διαπράχθηκε το έγκλημα. 

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν ότι η 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης 
θυμάτων δεν εξαρτάται από την υποβολή 
καταγγελίας για αξιόποινη πράξη σε 
κάποια αρμόδια αρχή από το θύμα.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έναν βοηθό ο οποίος συνοδεύει, 
υποστηρίζει και βοηθά τα θύματα και τα 
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μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας· 

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συναισθηματική και ψυχολογική 
υποστήριξη, 

(γ) συναισθηματική, ψυχολογική και υλική
υποστήριξη 

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) σε περίπτωση που τα θύματα και τα 
μέλη της οικογένειάς τους είναι κάτοικοι 
κράτους μέλους διαφορετικού από το 
κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε η 
αξιόποινη πράξη, πληροφορίες σχετικά με 
τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων 
που είναι διαθέσιμες στο εν λόγω κράτος 
μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο 
εκφοβισμού και περαιτέρω 
θυματοποίησης και σχετικά με τρόπους 
για την αποτροπή ή αποφυγή του.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
παραπομπή των θυμάτων, από την αρχή 
στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία και 
από άλλες σχετικές υπηρεσίες, σε 
υπηρεσίες υποστήριξης.

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
παραπομπή των θυμάτων, από την αρμόδια 
αρχή και από άλλες σχετικές υπηρεσίες 
στις οποίες κατατέθηκε η καταγγελία, σε 
υπηρεσίες υποστήριξης. 

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη, εκτός από τις γενικές 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, 
προωθούν τη δημιουργία ή την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ειδικής υποστήριξης.

4. Τα κράτη μέλη, εκτός από τις γενικές 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, 
διασφαλίζουν τη δημιουργία ή την 
ανάπτυξη υπηρεσιών ειδικής υποστήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ειδικής 
υποστήριξης για θύματα βίας λόγω 
φύλου, για θύματα βίας στο πλαίσιο 
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στενών σχέσεων και για τις οικογένειές 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
υποστήριξης που αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της δοκιμασίας που έχουν υποστεί τα 
θύματα της βίας λόγω φύλου και τα θύματα της βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων.  Στόχος 
αυτής της εξειδικευμένης υποστήριξης είναι να διασφαλιστεί το πολύπλοκο έργο της 
ενδυνάμωσης των θυμάτων μέσω της βέλτιστης υποστήριξης και βοήθειας η οποία θα είναι 
προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη προωθούν και 
υποστηρίζουν τοπικές πρωτοβουλίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
ομάδων θυμάτων ή των οικογενειών τους, 
προκειμένου να ευνοείται η αμοιβαία 
υποστήριξή τους, να ενδυναμώνονται και 
να αυξάνεται η αλληλεγγύη στην 
κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα λαμβάνουν έγγραφο αποδεικτικό 
για κάθε καταγγελία που έχουν υποβάλει 
σε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα λαμβάνουν έγγραφο αποδεικτικό
και ένα αντίγραφο για κάθε καταγγελία 
που έχουν υποβάλει σε αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους.
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Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να λάβουν κατάθεση του θύματος 
αμέσως μετά την καταγγελία της 
αξιόποινης πράξης στην αρμόδια αρχή,

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση του ευάλωτου χαρακτήρα
των θυμάτων και προστασία τους

Αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών των 
θυμάτων και προστασία τους

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα για την 
προστασία των θυμάτων και των μελών 
της οικογένειάς τους από καταστάσεις 
αντεκδίκησης, εκφοβισμού, 
επανειλημμένης ή επακόλουθης 
θυματοποίησης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα για την 
προστασία της ασφάλειας και της 
αξιοπρέπειας των θυμάτων και των μελών 
της οικογένειάς τους από καταστάσεις 
αντεκδίκησης, εκφοβισμού, 
επανειλημμένης ή επακόλουθης 
θυματοποίησης ήδη από την πρώτη τους 
επαφή με τις αρμόδιες αρχές κατά τη 
διάρκεια ή μετά το πέρας της ποινικής 



PR\889760EL.doc 45/71 PE480.616v01-00

EL

διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, περιλαμβάνουν κυρίως 
διαδικασίες για την προστασία της φυσικής 
ακεραιότητας των θυμάτων και των μελών 
της οικογένειάς τους, μέτρα που δίνουν τη 
δυνατότητα να αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ δράστη και θύματος στα κτίρια στα 
οποία διεξάγεται η ποινική διαδικασία, και 
μέτρα για να μειωθεί στο ελάχιστο ο 
κίνδυνος να προκληθεί ψυχολογική ή 
συναισθηματική βλάβη στα θύματα κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης ή της κατάθεσής 
τους και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και 
η αξιοπρέπειά τους.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, περιλαμβάνουν κυρίως 
διαδικασίες για την προστασία της φυσικής 
ακεραιότητας των θυμάτων και των μελών 
της οικογένειάς τους, μέτρα που δίνουν τη 
δυνατότητα να αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ δράστη και θύματος και μελών της 
οικογένειας του στα κτίρια στα οποία 
διεξάγεται η ποινική διαδικασία, και μέτρα 
για να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος να 
προκληθεί ψυχολογική ή συναισθηματική 
βλάβη στα θύματα κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης ή της κατάθεσής τους και να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η 
αξιοπρέπειά τους.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσδιορισμός ευάλωτων θυμάτων Προσδιορισμός θυμάτων που έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες

Or. en



PE480.616v01-00 46/71 PR\889760EL.doc

EL

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θυμάτων 
θεωρούνται ότι είναι ευάλωτες λόγω των 
προσωπικών τους χαρακτηριστικών:

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θυμάτων 
θεωρούνται ότι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες 
λόγω των προσωπικών τους 
χαρακτηριστικών:

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θυμάτων 
θεωρούνται ότι είναι ευάλωτες λόγω της 
φύσης ή του είδους του εγκλήματος που 
έχει υποστεί:

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θυμάτων 
θεωρούνται ότι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες
λόγω της φύσης ή του είδους του 
εγκλήματος που έχει υποστεί:

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) θύματα βίας λόγω φύλου·

Or. en
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Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) θύματα βίας στο πλαίσιο στενών 
σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) θύματα της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) θύματα οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en
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Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
όλα τα άλλα θύματα διενεργείται έγκαιρη 
και ατομική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, προκειμένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον είναι ευάλωτα 
για επακόλουθη και επαναλαμβανόμενη 
θυματοποίηση ή για εκφοβισμό, λόγω των 
προσωπικών τους χαρακτηριστικών ή των 
συνθηκών, του είδους ή της φύσης του 
εγκλήματος.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
όλα τα άλλα θύματα διενεργείται έγκαιρη 
και ατομική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις 
εθνικές διαδικασίες, προκειμένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες όσον αφορά
επακόλουθη και επαναλαμβανόμενη 
θυματοποίηση ή εκφοβισμό, λόγω των 
προσωπικών τους χαρακτηριστικών ή των 
συνθηκών, του είδους ή της φύσης του 
εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
όλα τα ευάλωτα θύματα, όπως ορίζονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, διενεργείται 
έγκαιρη και ατομική αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα ειδικά 
μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22, 
από τα οποία θα πρέπει να επωφελούνται. 
Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται 
υπόψη οι επιθυμίες του ευάλωτου 
θύματος, καθώς και οι περιπτώσεις που 
το θύμα δεν επιθυμεί να επωφεληθεί από 
ειδικά μέτρα.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
όλα τα θύματα που έχουν ιδιαίτερες 
ανάγκες, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, διενεργείται 
έγκαιρη και ατομική αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα ειδικά 
μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22, 
από τα οποία θα πρέπει να επωφελούνται. 

Or. en
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Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεμονωμένες αξιολογήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες αλλαγές 
στα προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις 
περιστάσεις, τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
των θυμάτων. Κατά τις μεμονωμένες 
αξιολογήσεις λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες:
(α) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
θύματος όπως η ηλικία, η φυλή, η 
θρησκεία, ο γενετήσιος προσανατολισμός, 
η κατάσταση της υγείας, η αναπηρία, το 
νομικό καθεστώς, οι δυσκολίες 
επικοινωνίας, η σχέση προς το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο ή η εξάρτηση 
από αυτό, προηγούμενες εμπειρίες 
σχετικά με εγκληματικές πράξεις· 
(β) οι περιστάσεις της εγκληματικής 
πράξης, όπως η θυματοποίηση του 
προσώπου στο εξωτερικό·
(γ) το είδος ή ο χαρακτήρας της 
εγκληματικής πράξης, όπως στην 
περίπτωση άσκησης σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας·
(δ) οι επιθυμίες των θυμάτων που έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριλαμβανομένης 
της επιθυμίας να μην ωφεληθούν από τη 
λήψη ιδιαίτερων μέτρων.

Or. en
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Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Δικαίωμα πρόσβασης σε ιδιαίτερες 
υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων βίας 
λόγω φύλου και θυμάτων βίας στο 
πλαίσιο στενών σχέσεων
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα βίας λόγω φύλου και τα θύματα 
βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, καθώς 
και οι οικογένειές τους έχουν, ανάλογα με 
τις ανάγκες τους, πρόσβαση σε δωρεάν 
υπηρεσίες εμπιστευτικής υποστήριξης 
θυμάτων οι οποίες:
(α) βασίζονται στην κατανόηση της 
φυλετικής διάστασης της βίας και 
επικεντρώνονται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στην ασφάλεια του
θύματος·
(β) βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη 
σχέση ανάμεσα στα θύματα, τους 
δράστες, τα παιδιά και το ευρύτερο 
περιβάλλον τους·
(γ) στοχεύουν στην αποφυγή της 
θυματοποίησης·
(δ) στοχεύουν στη χειραφέτηση και την 
οικονομική ανεξαρτησία των θυμάτων 
βίας·
(ε) επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την 
τοποθέτηση μιας σειράς υπηρεσιών 
προστασίας και υποστήριξης στις ίδιες 
εγκαταστάσεις·
(στ) ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των θυμάτων, 
περιλαμβανομένων των παιδιών.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
έγκαιρη παροχή οικονομικής βοήθειας σε 
θύματα βίας λόγω φύλου και σε θύματα 
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βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων και 
απαγορεύουν κάθε μορφή διάκρισης εις 
βάρος των επιζώντων αυτής της βίας, 
περιλαμβανομένης της κατάστασής τους 
όσον αφορά την απασχόληση, την 
περιουσία και τη στέγαση καθώς και των 
επιδομάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πρόσβαση στην υποστήριξη δεν είναι μόνο δικαίωμα των θυμάτων, αλλά και στοιχείο 
ζωτικής σημασίας για την προστασία από την περαιτέρω θυματοποίηση και για την κοινωνικο-
οικονομική ενδυνάμωσή τους. Η εν λόγω τροπολογία αναλύει μια σειρά από στόχους και 
κριτήρια που θα πρέπει να επιδιώκουν ή στα οποία θα πρέπει να βασίζονται οι υπηρεσίες 
υποστήριξης των θυμάτων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Η τροπολογία προβλέπει επίσης 
επαρκείς οικονομικούς πόρους για τα θύματα και μηδενική ανοχή για τις διακρίσεις εις βάρος 
των θυμάτων της βίας λόγω φύλου.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18β
Δικαίωμα πρόσβασης θυμάτων 
σεξουαλικής βίας σε κέντρα υποδοχής 
θυμάτων βιασμού και σεξουαλικής βίας 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
θύματα σεξουαλικής βίας και τα μέλη 
των οικογενειών τους έχουν πρόσβαση σε 
κέντρα υποδοχής θυμάτων βιασμού και 
σεξουαλικής βίας, τα οποία διενεργούν 
ιατρική και ιατροδικαστική εξέταση, 
παρέχουν μετατραυματική υποστήριξη 
και συμβουλευτική για τα θύματα και τα 
μέλη της οικογένειάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του τραυματικού χαρακτήρα της σεξουαλικής βίας απαιτείται μια ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένη αντιμετώπιση από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.  Αυτή η 
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τροπολογία προσδίδει, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αυτού του είδους της 
εξειδικευμένης υποστήριξης ζητώντας από τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη δημιουργία 
επαρκών προσβάσιμων κέντρων υποδοχής θυμάτων βιασμού ή σεξουαλικής βίας.  Σύμφωνα με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο ανά 200.000 κατοίκους.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σταδιακά τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις που 
επιτρέπουν να αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ των θυμάτων και των 
κατηγορούμενων ή ύποπτων προσώπων σε 
οποιοδήποτε χώρο στον οποίον τα θύματα 
μπορεί να έχουν προσωπική επαφή με τις
δημόσιες αρχές λόγω της ιδιότητάς τους 
ως θύματα και σε συγκεκριμένους χώρους 
στους οποίους διενεργείται η ποινική 
διαδικασία.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις που 
επιτρέπουν να αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ των θυμάτων και των μελών της 
οικογένειάς τους και των
κατηγορούμενων ή ύποπτων προσώπων ή 
δραστών σε οποιοδήποτε χώρο στον 
οποίον τα θύματα μπορεί να έχουν 
προσωπική επαφή με τις αρμόδιες αρχές 
λόγω της ιδιότητάς τους ως θύματα και σε 
συγκεκριμένους χώρους στους οποίους 
διενεργείται η ποινική διαδικασία, εκτός 
και εάν η ποινική διαδικασία απαιτεί 
αυτήν την επαφή ή εάν την ζητήσουν τα 
θύματα.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στον 
σχεδιασμό νέων δικαστικών κτηρίων 
περιλαμβάνονται χωριστοί χώροι 
αναμονής για τα θύματα.

Or. en
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Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο αριθμός εξέτασης των θυμάτων να 
περιορίζεται στο ελάχιστο και τα θύματα 
να εξετάζονται μόνο όταν είναι αυστηρά 
αναγκαίο για τον σκοπό της ποινικής 
διαδικασίας,

(β) ο αριθμός εξέτασης των θυμάτων να 
περιορίζεται στο ελάχιστο και τα θύματα 
να εξετάζονται μόνο όταν είναι αυστηρά 
αναγκαίο για τον σκοπό της ποινικής
έρευνας και διαδικασίας,

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τα θύματα να μπορούν να 
συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από πρόσωπο 
της επιλογής τους, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο 
σχετικά με το πρόσωπο αυτό.

(γ) τα θύματα να μπορούν να συνοδεύονται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή, κατά 
περίπτωση, από πρόσωπο της επιλογής 
τους, εκτός αν έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το 
πρόσωπο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) σε περίπτωση καθυστερημένης 
καταγγελίας βίας λόγω φόβων 
αντεκδίκησης, ταπείνωσης ή 
στιγματισμού, η καθυστέρηση αυτή δεν 
συνιστά βάση για την εξαγωγή 
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οποιουδήποτε δυσμενούς συμπεράσματος 
αναφορικά με την καταγγελία του 
θύματος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απαγορεύει την εξαγωγή οποιουδήποτε δυσμενούς συμπεράσματος από 
τα δικαστήρια λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης ανάμεσα στην άσκηση βίας και την 
καταγγελία της.  Η υποχρέωση να μην χρησιμοποιείται η καθυστέρηση υποβολής στοιχείων εις 
βάρος του θύματος έχει επίσης εγκριθεί από τη νομολογία της επιτροπής για την εξάλειψη των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW).

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα προστασίας ευάλωτων θυμάτων 
κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας

Δικαίωμα προστασίας θυμάτων που έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
ευάλωτα θύματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 να επωφελούνται από τα μέτρα 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 
3 σύμφωνα με την ατομική αξιολόγηση 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 4 και τους κανόνες της 
διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
θύματα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και
που αναφέρονται στο άρθρο 18 να 
επωφελούνται από τα μέτρα που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 
σύμφωνα με την ατομική αξιολόγηση όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 
και τους κανόνες της διακριτικής ευχέρειας 
του δικαστηρίου.

Or. en
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Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας προβλέπονται για τα ευάλωτα
θύματα τα ακόλουθα μέτρα:

2. Κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας προβλέπονται για τα θύματα
που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής 
βίας διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου
φύλου.

(δ) κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής 
βίας, βίας λόγω φύλου και βίας στο 
πλαίσιο στενών σχέσεων διεξάγεται από 
πρόσωπο του φύλου που επιλέγει το θύμα.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας προβλέπονται για τα ευάλωτα
θύματα τα ακόλουθα μέτρα:

3. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας προβλέπονται για τα θύματα
που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en
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Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, κάθε 
εξέταση του θύματος να μπορεί να
μαγνητοσκοπηθεί και οι
μαγνητοσκοπήσεις αυτές να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, ως αποδεικτικά στοιχεία κατά 
την ποινική διαδικασία,

(α) στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, κάθε 
εξέταση του θύματος να μπορεί να
καταγραφεί οπτικοακουτικά και αυτές οι
οπτικοακουστικές καταγραφές να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, ως αποδεικτικά 
στοιχεία κατά την ποινική διαδικασία,

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και της 
ποινικής διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές 
να διορίζουν ειδικό εκπρόσωπο του 
θύματος, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και οι δικαιούχοι της γονικής 
μέριμνας να αποκλείονται από την 
εκπροσώπηση του παιδιού λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών 
και του θύματος, ή στην περίπτωση που το 
παιδί είναι ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο 
από την οικογένειά του.

(β) στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και της 
ποινικής διαδικασίας, οι αρμόδιες αρχές να
διορίζουν ειδικό εκπρόσωπο του θύματος, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οι 
δικαιούχοι της γονικής μέριμνας να 
αποκλείονται από την εκπροσώπηση του 
παιδιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ αυτών και του θύματος, ή στην 
περίπτωση που το παιδί είναι ασυνόδευτο 
ή αποχωρισμένο από την οικογένειά του.

Or. en
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Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1. Τα κράτη μέλη εγγυώνται, όσο είναι 
δυνατόν, την προστασία της προσωπικής 
και οικογενειακής ζωής των θυμάτων και 
προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα 
των θυμάτων ήδη από την πρώτη επαφή 
με κάποια αρμόδια αρχή, κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και 
μετά το πέρας της.

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαστικές αρχές να μπορούν να 
εγκρίνουν, κατά τη διάρκεια της 
δικαστικής διαδικασίας, κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
τη υπόληψης του θύματος και των μελών 
της οικογένειάς του.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαστικές αρχές να μπορούν να 
εγκρίνουν, κατά τη διάρκεια της ποινικής 
έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας, 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και τη υπόληψης του 
θύματος και των μελών της οικογένειάς 
του.

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
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Πρόληψη
1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
κατάλληλες ενέργειες και μέσω του 
Διαδικτύου, όπως ενημερωτικές 
εκστρατείες και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 
προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, 
ενδεχομένως σε συνεργασία με τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους 
φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης σχετικά με τα 
δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία και τον περιορισμό του κινδύνου 
που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα 
τα παιδιά, να πέσουν θύματα 
εγκληματικών πράξεων. 
2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ιδιαίτερες 
εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά 
τη βία λόγω φύλου ως έκφραση 
ανισότητας ανάμεσα στα φύλα και ως 
παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, καθώς και όσον αφορά τη 
γνώση των νόμων που αντιμετωπίζουν 
την βία λόγω φύλου και τα ένδικα μέσα 
που προβλέπονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση του ευρέος κοινού 
σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας καθώς και σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις βίας λόγω 
φύλου. Για τον σκοπό αυτόν περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις η διενέργεια εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο την εξέταση και τη διευκρίνιση των διατάξεων της 
τρέχουσας οδηγίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά θέματα σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει επίσης να 
χρησιμεύσουν ως μέσο για την ενημέρωση των θυμάτων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης.
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Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23β
Διευκόλυνση της καταγγελίας της 

εγκληματικής πράξης
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, όπου 
χρειάζεται, σε συνεργασία με τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλους ενδιαφερόμενους, προκειμένου 
να διευκολύνουν την καταγγελία ποινικών 
αδικημάτων από τα θύματα.

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές και το 
προσωπικό των δικαστηρίων δέχονται
γενική και ειδική κατάρτιση, επιπέδου 
αντίστοιχου με τις επαφές που έχουν με τα 
θύματα, προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν στις ανάγκες τους και 
να τα μεταχειρίζονται με αμεροληψία, 
σεβασμό και επαγγελματικό τρόπο.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, το 
προσωπικό των δικαστηρίων οι δικηγόροι 
και οποιοιδήποτε άλλοι υπάλληλοι 
ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα 
θύματα λαμβάνουν τόσο γενική όσο και 
ειδική κατάρτιση, επιπέδου αντίστοιχου με 
τις επαφές που έχουν με τα θύματα, 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στις 
ανάγκες τους και να τα μεταχειρίζονται με 
αμεροληψία, σεβασμό και επαγγελματικό 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση
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 
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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.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
καθήκοντα, και τη φύση και το επίπεδο της 
επαφής του επαγγελματία του κλάδου με 
τα θύματα, η κατάρτιση θα εμπεριέχει 
τουλάχιστον θέματα που αφορούν τις 
επιπτώσεις της εγκληματικής πράξης στα 
θύματα, τους κινδύνους εκφοβισμού, 
επαναλαμβανόμενης και επακόλουθης 
θυματοποίησης και τα μέσα με τα οποία οι 
κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αποφευχθούν, 
καθώς και τη διαθεσιμότητα και την 
καταλληλότητα της βοήθειας προς τα 
θύματα. 

4. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
καθήκοντα, και τη φύση και το επίπεδο της 
επαφής του επαγγελματία του κλάδου με 
τα θύματα, η κατάρτιση θα εμπεριέχει 
τουλάχιστον θέματα που αφορούν τις 
επιπτώσεις της εγκληματικής πράξης στα 
θύματα, τους κινδύνους εκφοβισμού, 
επαναλαμβανόμενης και επακόλουθης 
θυματοποίησης και τα μέσα με τα οποία οι 
κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αποφευχθούν, 
τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα 
της βοήθειας προς τα θύματα την πρόληψη 
και την επισήμανση της βίας, την ισότητα 
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες και τις 
ανάγκες και τα δικαιώματα των 
θυμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που εργάζονται μαζί με τα θύματα ή που 
παρέχουν υποστήριξη στα θύματα να 
συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου 
να ανταποκρίνονται με συντονισμένο 
τρόπο στις ανάγκες των θυμάτων και να 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές 
που εργάζονται μαζί με τα θύματα ή που 
παρέχουν υποστήριξη στα θύματα να 
συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου 
να ανταποκρίνονται με συντονισμένο 
τρόπο στις ανάγκες των θυμάτων, να 
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περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρνητικές 
επιπτώσεις του εγκλήματος, οι κίνδυνοι 
επακόλουθης και επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης και η ταλαιπωρία των 
θυμάτων λόγω των επαφών τους με τις 
υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης.

διευκολύνεται η καταγγελία τέτοιων 
ποινικών αδικημάτων και να 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρνητικές 
επιπτώσεις του εγκλήματος, οι κίνδυνοι 
επακόλουθης και επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης και η ταλαιπωρία των 
θυμάτων λόγω των επαφών τους με τις 
υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε 
όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει 
αυτής της οδηγίας λαμβάνεται υπόψη η 
σχέση ανάμεσα στα θύματα, τους 
δράστες, τα παιδιά και το ευρύτερο 
περιβάλλον τους, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους 
μεμονωμένα ή χωρίς να αναγνωρίζεται η 
κοινωνική πραγματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, νομοθετικά και άλλα, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
αρχές προβαίνουν σε αξιολόγηση του 
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κινδύνου για τη ζωή του θύματος, της 
σοβαρότητας της κατάστασής του και 
του κινδύνου για κατ’ επανάληψη βία, 
έτσι ώστε να διαχειριστούν τον κίνδυνο 
και, εάν χρειάζεται, να παράσχουν 
συντονισμένη ασφάλεια και υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και 
συντονίζουν τις υπηρεσίες τους 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη 
ενός συνεπούς νομικού πλαισίου που να 
προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της 
βίας με βάσει το φύλο. Προς τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη αξιολογούν και, εάν 
χρειάζεται, αναθεωρούν τις διατάξεις 
άλλων τομέων του δικαίου, όπως είναι το 
οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο περί 
διαζυγίου, το δίκαιο περί διανοητικής 
ιδιοκτησίας, οι κανόνες και οι κανονισμοί 
περί στέγασης, το δίκαιο κοινωνικής 
ασφάλισης και το εργατικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης αποτελεσματικότητα της νέας και 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση του φύλου νομοθεσίας στον τομέα των δικαιωμάτων 
των θυμάτων χωρίς να πρέπει να συνοδεύεται από αναθεώρηση όλης της υπόλοιπης σχετικής 
νομοθεσίας. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι η δυναμική του φύλου ενσωματώνεται σταθερά σε όλο το 
νομοθετικό φάσμα των κρατών μελών και ότι στο σύνολό του θα προσφέρει μια ολιστική 
αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων.
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Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να 
διευκολύνουν, με τη βοήθεια των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών ενώσεων 
στήριξης των θυμάτων, τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την 
παρακολούθηση θυμάτων εγκλημάτων 
και την παροχή βοήθειας σε αυτά, στο 
πλαίσιο του οποίου θα καταρτιστεί βάση 
στατιστικών δεδομένων με σκοπό να 
αξιολογηθεί η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, η οποία θα περιλαμβάνει τον 
συνολικό αριθμό, την ηλικία, το φύλο και 
την εθνικότητα των θυμάτων, τη μορφή 
των υπηρεσιών που τους παρέχονται και 
ενδεχόμενα κενά στην παροχή 
υπηρεσιών. Στις αρμοδιότητες του 
ευρωπαϊκού δικτύου ανήκουν επίσης η 
ανάπτυξη, ο συντονισμός και η 
συνεργασία όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές, τα πρότυπα ασφαλείας και τις 
διασυνοριακές παραπομπές, προκειμένου 
να είναι δυνατή, στο σύνολο της Ένωσης, 
η υποβολή αιτήσεων, καθώς και η 
πρόσβαση στα δικαιώματα και τις 
υπηρεσίες που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα της εγκληματικότητας στην ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα δίκτυο ήδη υφιστάμενων οργανισμών έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το κόστος θα 
είναι μικρό, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η σύσταση οργανισμών ή ενώσεων. Η εν λόγω 
τροπολογία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ιδέας της συνεργασίας και της ευρωπαϊκής 
συγκριτικής αξιολόγησης. Η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων θα αποκαλύψει 
το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των θυμάτων 
και τη χειραφέτησή τους και τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους, και θα παράσχει καλύτερα 
στοιχεία προκειμένου να γίνει ευρωπαϊκή συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών. 
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Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που 
αφορούν την εφαρμογή των εθνικών 
διαδικασιών σχετικά με τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έκδοσης] το αργότερο. 

κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που 
αφορούν την εφαρμογή των εθνικών 
διαδικασιών σχετικά με τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων, στα οποία 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο αριθμός, 
το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα των 
θυμάτων, ο αριθμός, το είδος ή η φύση 
των καταγγελλόμενων εγκλημάτων και το 
είδος των υπηρεσιών στις οποίες 
παραπέμφθηκαν τα θύματα, έως ....*. 
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: Δύο 
έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 28α
Έκθεση

Έως την …*, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
έκθεση συνοδεύεται, αν είναι απαραίτητο, 
από νομοθετικές προτάσεις.
_____________
*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εισηγητές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ως 
τμήμα μιας νομοθετικής δέσμης μέτρων με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
θυμάτων στην ΕΕ, που θα περιλαμβάνει επίσης πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, και ανακοίνωση για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ. Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας το 2009 και των κατευθυντηρίων γραμμών προς την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, όπως προβλέπει το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, η προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ βρίσκεται στο 
επίκεντρο της ατζέντας της ΕΕ.  

Η πρόταση της Επιτροπής επιβεβαιώνει την ανάγκη έγκρισης ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που θα παρέχει σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, αναγνώριση και την ευρύτερη δυνατή προστασία 
εντός της επικράτειας της Ένωσης. Η πρόταση αυτή προωθεί περαιτέρω την απόφαση 
πλαίσιο του Συμβουλίου 2011/220/ΔΕΥ της 15ης Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες. Η Επιτροπή έχει διευρύνει τα δικαιώματα όλων των 
θυμάτων, οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης στα ελάχιστα πρότυπα σε όλη την ΕΕ, 
παρέχοντας σε όλα τα θύματα – ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τόπο διεξαγωγής του 
εγκλήματος – δικαιώματα όσον αφορά την ενημέρωση, όπως μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να 
κατανοήσουν και να γίνονται κατανοητά, το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, το 
δικαίωμα πρόσβασης σε νομική βοήθεια, πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των 
θυμάτων, το δικαίωμα ακρόασης, το δικαίωμα αποζημίωσης, το δικαίωμα στην περίπτωση 
απόφασης μη δίωξης, το δικαίωμα αποφυγής της επαφής μεταξύ του θύματος και του δράστη, 
το δικαίωμα προστασίας του θύματος κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και της 
δικαστικής έρευνας.  Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέπει η μελλοντική οδηγία έναν ενιαίο 
ορισμό του όρου «θύμα», ώστε το καθεστώς του θύματος να περιλαμβάνει όχι μόνο τα άτομα 
που έχουν υποστεί βλάβη, αλλά επίσης και το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Οι εισηγητές χαιρετίζουν πολλές από τις προτάσεις της οδηγίας. 

Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για 
τα θύματα που πιστεύουν ότι τα δικαιώματά τους δεν τηρούνται ή δεν εισακούονται. Ένα 
ενιαίο και διαφανές σύστημα δικαιοσύνης που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
αποτελεί επείγουσα ανάγκη εάν η ΕΕ θέλει να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης. 
Η οδηγία δεν θα συμβάλει μόνο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, 
παρέχοντας υποστήριξη και προστασία, αλλά θα βοηθήσει και τους ευρωπαίους πολίτες να 
εμπιστευθούν τα εθνικά τους δικαστικά συστήματα και τα συστήματα των ευρωπαίων 
γειτόνων τους με την εναρμόνιση αυτών των ελάχιστων προτύπων. 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
το άρθρο 51 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου επιτρέπει να εκπονούνται εκθέσεις σε 
διατομεακή βάση. Η παρούσα έκθεση έχει αντλήσει ιδέες από τις συζητήσεις στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
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και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καθώς και από τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο εισηγητών. 

Γενική προσέγγιση – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων 

Παρά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σήμερα στην πρόταση της Επιτροπής, μπορούν να 
γίνουν περισσότερα για τις ανάγκες των θυμάτων σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη. Όλα τα 
θύματα, από όπου και αν προέρχονται, και άσχετα με τη βλάβη που έχουν υποστεί, πρέπει να 
νοιώθουν ότι καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Οι έρευνες και τα στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι πολύ συχνά τα θύματα δεν αναφέρουν την εγκληματική πράξη, εξαιτίας φόβου, 
αβεβαιότητας ή έλλειψης εμπιστοσύνης ή ενημέρωσης. Τα θύματα, εξαιτίας της ευάλωτης 
θέσης στην οποία βρίσκονται, ασφυκτιούν από μια ψυχοφθόρο εμπειρία που κάνει δύσκολη 
την προσφυγή στις νομικές διαδικασίες. Είναι, για το λόγο αυτό, σημαντικό να παρέχεται 
υποστήριξη στα θύματα ήδη από τη στιγμή που βλάπτονται. Σε όλες τις φάσεις της νομικής 
διαδικασίας, τα θύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αξιοπρέπεια, και, στην 
πράξη, σε μια γλώσσα που κατανοούν. 

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι ορισμένες πτυχές πρέπει να τονιστούν περισσότερο και να 
διευκρινιστούν. Για το λόγο αυτό, έχουν επεκτείνει και εμβαθύνει το δικαίωμα 
πληροφόρησης από την πρώτη επαφή με μια αρμόδια αρχή για τα θύματα που υπέστησαν 
σημαντικά τραύματα.  Το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την υπόθεσή τους 
περιλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη θα παρέχουν βοήθεια στο θύμα όταν το πληροφορούν για 
την απελευθέρωση του δράστη.  Εξαιτίας ενδεχόμενης ψυχολογικής πίεσης και για την 
ανακούφιση του ατόμου που έχει υποστεί βία, το θύμα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αρνηθεί ορισμένες πληροφορίες ή να επανέλθει στην άρνησή του οποιαδήποτε στιγμή. 

Θα πρέπει να παρέχεται στο θύμα δωρεάν υποστήριξη από τη στιγμή που αυτός ή αυτή έχουν 
υποστεί τη βλάβη. Αυτό περιλαμβάνει και τα παιδιά και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η 
υποστήριξη προς τα θύματα πρέπει επίσης να καλύπτεται από προγράμματα στη βάση της 
τοπικής κοινότητας ή πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Μια ευρύτερη κοινωνική 
ευαισθητοποίηση, είναι σημαντική για τα θύματα και η αποκατάσταση του θύματος 
συνδέεται  με την εμπειρία θετικών αντιδράσεων από την κοινωνία, ως προς την αναγνώριση 
της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκεται το θύμα και της δύσκολης φάσης που 
διέρχεται. Οι εισηγητές εκτιμούν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ενώ συγχρόνως πρέπει 
να ληφθούν από τα ΜΜΕ τα κατάλληλα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την προστασία της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των θυμάτων και των μελών της οικογενείας τους στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης. 

Οι εισηγητές έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα συνιστώμενα συμπληρωματικά μέτρα 
πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα για τα κράτη μέλη σε ορισμένες περιπτώσεις μια 
ανακατανομή ή αύξηση της κινητοποίησης πόρων για τις εθνικές αρχές. Είναι, όμως, 
σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι, κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
συνολικό κόστος της εγκληματικής δραστηριότητας – όχι μόνο για τα θύματα, αλλά και για 
τους εργοδότες, το κράτος και την κοινωνία στο σύνολό της, εκτιμάται σε 233 δις ευρώ 
ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος αυτό απορρέει όχι μόνο από το ίδιο το έγκλημα 
αλλά και από την έλλειψη της κατάλληλης υποστήριξης προς τα θύματα για την 
αποκατάσταση τους και την παροχή βοήθειας κατά την ποινική διαδικασία. Όλες οι 
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προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων και την παροχή 
κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης πρέπει, για το λόγο αυτό, να θεωρούνται ως ένα 
αποτελεσματικό ως προς το κόστος μέτρο που θα συμβάλει θετικά στην αποκάλυψη των 
εγκλημάτων, και στη διατήρηση της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και 
υγείας.

Επιπρόσθετη προστασία θυμάτων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες

Οι εισηγητές συμφωνούν με τη συνολική θεώρηση της οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων 
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, αλλά θεωρούν ότι είναι σημαντική η περαιτέρω δημιουργία 
υπηρεσιών υποστήριξης για τα θύματα που διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να υποστούν 
περαιτέρω ζημία, ταπείνωση ή επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας.  

Οι εισηγητές συμφωνούν με την πρόταση της Επιτροπή να υπάρξει αναφορά σε ευάλωτα 
θύματα, αλλά προτιμούν τον όρο «θύματα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες». Ο όρος που 
χρησιμοποιείται στην πρόταση της Επιτροπής, που ορίζει αυτή την κατηγορία θυμάτων ως 
«ευάλωτα θύματα», μπορεί να θεωρηθεί ως ακούσια διακριτική ονομασία. Πολλά θύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας λόγω φύλου δεν επιθυμούν να θεωρούνται 
«ευάλωτης κατάστασης». Εντούτοις, ένα θύμα βίας λόγω φύλου μπορεί να έχει ιδιαίτερες 
ανάγκες χωρίς να θεωρείται ευάλωτο. Η πρόταση της Επιτροπής σωστά αναφέρει τα παιδιά 
και τα άτομα με αναπηρία ως ευάλωτα θύματα εξαιτίας των προσωπικών χαρακτηριστικών 
τους. Πράγματι φαίνεται λογικό να ορίζεται ένα άτομο με αναπηρία, μια γυναίκα που έχει 
υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή ένα παιδί ως ευάλωτο θύμα, αλλά τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά των θυμάτων πριν υποστούν την επίθεση δεν πρέπει να θεωρούνται ως το 
μόνο κριτήριο για τον χαρακτηρισμό τους.  Οι εισηγητές για το λόγο αυτό προτιμούν να 
αναφέρονται σε αυτή την ομάδα ατόμων ως «άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες» και 
προτείνουν τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας για αυτά τα θύματα. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην παροχή στέγης, ιατρικής 
υποστήριξης, ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, ψυχολογικής υποστήριξης και την 
παροχή νομικών συμβουλών. Αυτές οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να καλύπτουν 
επαρκώς όλη τη χώρα και να είναι προσβάσιμες για όλα τα θύματα.

Για την περαιτέρω εκτίμηση των συνθηκών και των χαρακτηριστικών των θυμάτων, οι 
εισηγητές προτείνουν επίσης συμπληρωματικούς ορισμούς, όπως την «βία λόγω φύλου» και 
«βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων». Η βία λόγω φύλου αναφέρεται στη βία που απευθύνεται 
κατά του θύματος εξαιτίας του φύλου του. Η βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων περιλαμβάνει 
τη βία που ασκείται σε μια στενή σχέση μεταξύ συντρόφων ή πρώην συντρόφων ή άλλων 
μελών της οικογένειας και οδηγεί σε διακρίσεις και παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των θυμάτων.

Επίσης στις περιπτώσεις θυμάτων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξαιτίας της φύσης του 
εγκλήματος, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλους τύπους θυμάτων, όχι μόνο τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής βίας (όπως αναφέρεται στο κείμενο της Επιτροπής).  

Τα θύματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων και 
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τα θύματα βίας λόγω φύλου πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στα θύματα που έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες. Επειδή ότι το έγκλημα παρουσιάζεται με διαφορετικές μορφές, διαφέρουν 
και οι ανάγκες των θυμάτων. Η αναφορά στην έννοια της ιδιαίτερης ανάγκης είναι τόσο 
ουσιαστική όσο και ο ευαίσθητος χαρακτήρας της. Για παράδειγμα στα θύματα τρομοκρατίας 
η βασική διαφορά με άλλα θύματα έγκειται στο πλαίσιο το οποίο συμβαίνει η τρομοκρατική 
θυματοποίηση και στο κοινό του. Τα θύματα τρομοκρατίας, εξ ορισμού, δέχονται επιθέσεις 
ως εκπρόσωποι μιας ευρύτερης ομάδας. Η αναγνώριση της θυματοποίησης τους έχει σαν 
αποτέλεσμα την αναγνώριση αυτού του γεγονότος. Οι ομάδες υποστήριξης για τα θύματα 
τρομοκρατίας περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων,  και την παροχή 
νομικής βοήθειας με τέσσερις τρόπους: το δικαίωμα σε απόδοση δικαιοσύνης, αξιοπρέπεια, 
αλήθεια και μνήμη, τόσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θυματοποίησης όσο 
και για τη διατήρηση της μνήμης για τις μελλοντικές γενεές.

Εξατομικευμένη εκτίμηση και εκπαίδευση

Πέραν της συμβατικής υποστήριξης προς τα θύματα, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα 
θύματα που έχουν υποστεί ιδιαίτερα άσχημες εμπειρίες: η σοβαρή έκθεση και βλάβες ή 
τραυματικές απώλειες· η εμπειρία τραυματικών γεγονότων ή υπάρχον ή προηγούμενο 
ιστορικό ψυχικής νόσου ή θεραπεία για ψυχική νόσο και έλλειψη κοινωνικής στήριξης, 
καθώς και η έλλειψη φροντίδας από στενό οικογενειακό κύκλο και φίλους, είναι στοιχεία που 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για την 
εξεύρεση αυτών των μελών της κοινωνίας που είναι μόνα, δεδομένου ότι αυτά είναι που 
χρειάζονται ιδιαίτερα την κοινωνική στήριξη και βοήθεια.

Οι εισηγητές, θεωρούν, για το λόγο αυτό, ότι είναι σημαντική η εξατομικευμένη εκτίμηση 
από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η βλάβη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξακριβώνονται οι 
ανάγκες των θυμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ποινική διαδικασία. Κατά την 
ποινική διαδικασία συχνά οι αρχές, δεν γνωρίζουν τις ανάγκες του θύματος, κάνοντας 
δύσκολη για το θύμα τη συνεργασία. Η αστυνομία, οι αρχές δίωξης και το προσωπικό γενικά 
πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να ξέρουν πώς να πλησιάσουν το θύμα, ανάλογα με τον τύπο 
του εγκλήματος. Ειδικά για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων βίας 
λόγω φύλου και βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, οι εισηγητές ζητούν να υπάρξει 
εκπαίδευση των επαγγελματιών στον τομέα της δικαιοσύνης, των αστυνομικών και των 
μελών των υπηρεσιών στήριξης των θυμάτων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα 
φύλου και να καταστεί δυνατή η γρήγορη εξακρίβωση των αναγκών των θυμάτων. Στο 
πλαίσιο του πνεύματος συνεργασίας, οι εισηγητές θεωρούν ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει 
να διεξάγεται σε στενή συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και παρόχους υπηρεσιών 
υπέρ των θυμάτων βίας λόγω φύλου, θα πρέπει δε να θεσμοθετηθεί και να τυποποιηθεί σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Κατανόηση της δυναμικής του φύλου όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων

Η βία λόγω φύλου αποτελεί μια μορφή βίας που πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και 
συνδέεται, αλλά δεν περιορίζεται, με περιπτώσεις βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Οι 
ερευνητές έχουν καταλήξει ότι στην Ευρώπη το 1/5 έως το 1/4 του συνόλου των γυναικών 
έχουν υποστεί σωματική βία τουλάχιστον μια φορά κατά την ενήλικη ζωή τους, και 
περισσότερο από το 1/10 έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή σωματικής βίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι σημαντική η ποινικοποίηση όλων των 
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μορφών βίας λόγω φύλου και η παροχή στα θύματα ειδικής φροντίδας προστασίας και 
μέτρων αποκατάστασης. 

Προς τούτο, οι εισηγητές προτείνουν να οριστεί η σαφής υποχρέωση, στο πλαίσιο της 
παροχής υποστήριξης προς τα θύματα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, να αναγνωρίζεται η 
δυναμική των φύλων, να λειτουργεί δε αυτή η βοήθεια εντός ενός πλαισίου ισότητας των 
φύλων και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εισηγητές πιστεύουν ότι η 
προσέγγιση αυτή είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για την αποφυγή επακόλουθης 
θυματοποίησης των θυμάτων βίας λόγω φύλου. 

Πρόθεση των εισηγητών είναι να διασφαλίσουν ότι θα υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας 
συνεκτικός ορισμός του όρου «θύμα» και ότι η ιδιαίτερη κατάσταση των θυμάτων που έχουν  
ιδιαίτερες ανάγκες να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των κατάλληλων υπηρεσιών 
υποστήριξης και των επαγγελματιών κατάρτισης που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα 
θύματα. Για το λόγο αυτό, η οδηγία περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα που θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν για τα θύματα, και καλύπτει το σημαντικό κενό στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Οι εισηγητές κατατάσσουν 
επίσης τη βία λόγω φύλου στις εκδηλώσεις έλλειψης ισότητας λόγω φύλου και παραβίασης 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου αναγνωρίζουν τη βία κατά των γυναικών ως 
μια μορφή διάκρισης που θα πρέπει να αναγνωριστεί και να καταπολεμηθεί. 

Μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμός στην προστασία των θυμάτων

Προτείνεται στα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια γενική πολυδιάστατη προσέγγιση που θα 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρχών που παρέχουν υποστήριξη 
προς τα θύματα. Για το λόγο αυτό η οδηγία προτείνει τη δημιουργία επισήμων ή άτυπων 
δομών που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες από τον τομέα της δικαιοσύνης, των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τις ΜΚΟ να συνεργαστούν στο πλαίσιο μιας 
τυποποιημένης μεθόδου. Οι εισηγητές πιστεύουν ότι η ενιαία αντιμετώπιση θα 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις των εγκληματικών πράξεων, τους κινδύνους της 
επακόλουθης ή της επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης και του στιγματισμού, καθώς και την 
ταλαιπωρία του θύματος εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων επαφών με τις υπηρεσίες της 
ποινικής δικαιοσύνης.

Διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων

Οι εισηγητές ορίζουν σαφώς την υποχρέωση προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής των θυμάτων κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών και μετά τις διαδικασίες 
αυτές. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων, άσχετα με το είδος της ζημίας που 
έχουν υποστεί, θα πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε δεδομένου ότι αποτελεί μέρος της 
συμμετοχής του θύματος στη νομική διαδικασία ειδικότερα και στην ψυχολογική 
αποκατάστασή του γενικότερα. Για παράδειγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συχνά 
προβαίνουν σε μια περαιτέρω θυματοποίηση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή των 
ατόμων που έχουν επιζήσει από καταστροφές επιδεινώνοντας το αίσθημα βιασμού,  
αποπροσανατολισμού και έλλειψης ελέγχου των θυμάτων. Για το λόγο αυτό οι εισηγητές 
απαιτούν επίσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδείξουν «αυτοπειθαρχία» με στόχο 
την προστασία της προσωπικής ακεραιότητας των θυμάτων από παρενοχλήσεις. 
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Ευρωπαϊκό δίκτυο και στατιστικές

Τα θύματα πρέπει να έχουν γνώση του γεγονότος ότι τα δικαιώματά τους θα τυποποιηθούν 
στο σύνολο της ΕΕ. Θα πρέπει να δρομολογηθούν εκστρατείες ενημέρωσης και αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης και συνεργασία με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πολιτών μέσω καλά οργανωμένων εκστρατειών στα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Επιπλέον, η συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με όλους τους τύπους θυματοποίησης 
είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων. Για το λόγο 
αυτό οι εισηγητές ζητούν τη θέσπιση, στη βάση των υπαρχόντων ήδη ευρωπαϊκών ενώσεων 
που ασχολούνται με τις ανάγκες των θυμάτων, ενός ευρωπαϊκού δικτύου παρατήρησης και 
παροχής βοήθειας προς τα θύματα, που θα δημιουργήσει μια τράπεζα δεδομένων με 
στατιστικά που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό, την ηλικία, το φύλο και την ιθαγένεια των 
θυμάτων. Το δίκτυο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές οδηγίες και θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
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