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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0275),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0127/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse … parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamusi, mille 
kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ühisarutelu vastavalt kodukorra artiklile 51 (A7-
0000/2012),

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Oma 10. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis, milles käsitletakse 
tegevuskava ohvrite õiguste 
tugevdamiseks ja kaitseks, eriti 
kriminaalmenetluses, väitis nõukogu, et 
liidu tasandil tuleks võtta meetmeid, et 
tugevdada kuriteoohvrite õigusi ning neile 
pakutavat tuge ja kaitset. Seda silmas 
pidades ja kooskõlas nimetatud 
resolutsiooniga on käesoleva direktiivi 
eesmärk raamotsuses 2001/220/ISK1

sätestatud põhimõtted läbi vaadata ja neid 
täiendada ning astuda olulisi samme, et 
eelkõige kriminaalmenetluse raames 
parandada ohvrite kaitset kogu liidus.
____________________

1 ELT L 82, 22.3.2001, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Käesolev direktiiv on osa 
õigusloomepaketist, mille eesmärk on 
tugevdada kuriteoohvrite õigusi liidus. 
Käesoleva direktiivi rakendamisel peaksid 
liikmesriigid arvestama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsember 
2011. aasta direktiivi 2011/99/EL 
Euroopa lähenemiskeelu kohta1 ning 
arvesse tuleks võtta määrust (EL) nr 
…/2012 [tsiviilasjades kohaldatavate 
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kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise 
kohta]*.
_____________________

1 ELT L 388, 21.12.11, lk 2.
* Väljaannete talitus: palun lisada 
number, kuupäev ja ELT avaldamisviide.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) 7. aprillil 2011 võttis Euroopa 
Nõukogu vastu naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla tõkestamise ja sellega 
võitlemise konventsiooni, millega 
kehtestatakse kõrged nõuded, mis 
käsitlevad soopõhise vägivalla 
tõkestamist, sellise vägivalla ohvrite 
kaitset ja toetamist ning sellise vägivalla 
toimepanijate vastutusele võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Euroopa Ülemkogu võttis perioodiks 
2011–2020 vastu Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti1, milles 
kinnitatakse liidu kohustust vähendada 
sugudevahelisi erinevusi tööhõives, 
hariduses ja sotsiaalkaitses, edendada 
naiste ja meeste töö ja eraelu paremat 
tasakaalustatust ning võidelda 
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naistevastase vägivalla kõigi vormide 
vastu.
__________________
1Lisatud nõukogu 7. märts 2011. aasta 
järeldustele (7166/11).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks 
kuriteoohvri staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides avaliku võimu esindajatega
ning ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse kättesaadavus piisaval 
tasemel. 

(5) Kuritegu on süütegu, millega rikutakse 
nii ühiskonnanorme kui ka kuriteoohvri kui 
üksikisiku õigusi. Seetõttu tuleks 
kuriteoohvrite staatust tunnustada ja neisse 
tuleks suhtuda lugupidamise ja viisakusega 
ning professionaalselt kõigis nende 
kontaktides pädevate asutustega ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutamisel, 
võttes arvesse nende individuaalset 
olukorda ja esmavajadusi, vanust, sugu, 
puuet ja küpsusastet ning respekteerides 
nende füüsilist, vaimset ja moraalset 
puutumatust. Kuriteoohvreid tuleks kaitsta 
teisese ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise eest, neile tuleks kuriteost 
taastumise hõlbustamiseks osutada 
asjakohaseid abiteenuseid ning neile tuleks 
tagada õiguskaitse tõhus kättesaadavus.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7)Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

(7) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige soovitakse 
direktiiviga edendada õigust 
inimväärikusele, õigust elule, õigust 
kehalisele ja vaimsele puutumatusele, 
õigust mittediskrimineerimisele, õigust 
era- ja perekonnaelu austamist, õigust 
omandile, lapse, eakate ja puuetega 
inimeste õigusi ning õigust õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 

(9) Isikut tuleks käsitada kuriteoohvrina 
sõltumata sellest, kas teo toimepanija on 
kindlaks tehtud, vahistatud, kohtu alla 
antud või süüdi mõistetud, ja sõltumata 
sellest, kas kurjategija ja ohvri vahel on 
perekondlikud suhted või mitte. Kuriteo 
tagajärjel kannatavad ka kuriteoohvri 
pereliikmed, eriti kuriteo tagajärjel surma 
saanud ohvri pereliikmed, kellel on 
kriminaalmenetluse vastu õigustatud huvi. 
Käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse 
peaks laienema ka sellistele kaudsetele 
ohvritele. Kuriteoohver vajab asjakohast 
tuge ja abi juba enne kuriteokaebuse 
esitamist. Tugiteenused võivad olla 
määrava tähtsusega nii ohvri kuriteost 



PE480.616v01-00 10/64 PR\889760ET.doc

ET

taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada. 

taastumisel kui ka otsustamisel, kas 
kuriteoteade üldse esitada. Sellist tuge ja 
abi pakkuvad meetmed peaksid vajaduse 
korral soost lähtuma.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Viktimiseerimist, mis leiab aset mitte 
kuriteo otsese tagajärjena, vaid seeläbi, 
kuidas asutused ja üksikisikud suhtuvad 
ohvrisse, ja mida nimetatakse ka teiseseks 
viktimiseerimiseks, tuleks ära hoida 
ohvritele osutatavate teenustega, mida 
iseloomustab kasutajatele suunatud 
lähenemisviis. Nende teenuste puhul tuleks 
lähtuda soolisest dünaamikast, vägivalla eri 
vormide mõjust ja tagajärgedest, aga ka 
soolisest võrdõiguslikkusest ja 
inimõigustest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga rõhutatakse ohvriabiteenuste tähtsust selle tagamisel, et 
ohvritele ei saaks osaks teisene viktimiseerimine. Seepärast soovitatakse liikmesriikidel 
tagada, et abiteenuste puhul võetaks arvesse vägivallaga kokkupuute mõjusid ja 
taastumisprotsessi pikkust, ning kohelda ohvreid viisil, mis välistaks teisese viktimiseerimise. 
Antud muudatusettepanekus korratakse sarnaseid sätteid, mis on kirjas deklaratsioonis 
naistevastase vägivalla kaotamise kohta.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Kuigi peaeesmärk peab olema kahju 
tekkimise ärahoidmine, saab siiski palju 
ära teha selleks, et võimalikult väikseks 
jääksid sellisest kahjust tulenevad 
tervisekahjustused ja terviseprobleemid, 
hoolimata kõikidest jõupingutustest kahju 
tekkimist ära hoida. Ohvritele 
kvaliteetsete abi- ja raviteenuste 
osutamine on seepärast oluline osa 
reageeringust tahtlikule ja tahtmatule 
kahju tekitamisele. Asjakohased teenused 
mittesurmavate vigastustega ohvritele 
võivad ära hoida tulevasi 
surmajuhtumeid, vähendada lühiajalise 
või pikaajalise töövõimetusega inimeste 
hulka ning aidata kannatanuid toime 
tulla kahju mõjuga nende elule. Eelnevast 
lähtudes ei piisa üksnes ohvrite õigusest 
erakorralise meditsiiniabi 
kättesaadavusele, täielikku tunnustust 
vajavad pikaajaline taastumine ja 
juurdepääs sellistele teenustele nagu 
taastusravi ja korrigeeriv kirurgia.

Or. en

Selgitus

Kuigi arstiabi õigeaegne kättesaadavus on ülioluline kohe pärast vägivalla asetleidmist, saab 
pikaajalise taastumise ja edaspidise vägivalla ärahoidmise tagada üksnes juurdepääsuga 
ohvritele mõeldud abi- ja raviteenustele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Seosed inimestevahelise vägivalla, 
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ebavõrdsuse ja inimõiguste vahel on olnud 
tähelepanu keskmes õigusteaduses, 
teadusuuringutes ja praktikas. Tuleb 
kohaselt tunnistada seda kahju, mida 
ohvrid kannatavad kuriteo ja võimu 
kuritarvitamise tagajärjel, sest need ohvrid 
on emotsionaalselt, füüsiliselt, finantsiliselt 
või sotsiaalselt sõltuvad kuriteo 
toimepanijast. 

Or. en

Selgitus

Ebavõrdsus võib olla põhjuseks viktimiseerimisele, mis omakorda on inimõiguste rikkumine 
ja see paigutab küsimuse otse põhiõiguste sekka. Selles muudatusettepanekus pööratakse 
erilist tähelepanu ohvritele, kel on emotsionaalne, finantsiline või muud liiki suhe kuriteo 
toimepanijaga, ning nõutakse nende erivajaduste tunnistamist seoses taastumise ja 
rehabilitatsiooniga. Käesolevas muudatusettepanekus on arvesse võetud kohtupraktikat 
seoses konventsiooniga naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuriteoohvrile antav teave peaks 
olema piisavalt üksikasjalik tagamaks, et 
ohvrisse suhtutakse lugupidamisega, ning 
võimaldamaks tal teha teadlikke otsuseid 
kriminaalmenetluses osalemise ja oma 
õiguste teostamise kohta. Seetõttu on 
kuriteoohvri jaoks eriti oluline teave 
kriminaalmenetluse staadiumi ja edenemise 
kohta. Samuti on oluline teave, millele 
tuginedes saab kuriteoohver otsustada, kas 
taotleda kriminaalasja menetlemisest 
loobumise otsuse läbivaatamist.

(10) Kuriteoohvrile antav teave peaks 
olema piisavalt üksikasjalik tagamaks, et 
ohvrisse suhtutakse lugupidamisega, ning 
võimaldamaks tal teha teadlikke otsuseid 
kriminaalmenetluses osalemise ja oma 
õiguste teostamise kohta. Seetõttu on 
kuriteoohvri jaoks eriti oluline teave 
kriminaalmenetluse staadiumi ja edenemise 
kohta. Samuti on oluline teave, millele 
tuginedes saab kuriteoohver otsustada, kas 
taotleda kriminaalasja menetlemisest 
loobumise otsuse läbivaatamist. Kui 
antakse teavet kuriteo toimepanija 
vabastamise kohta, tuleks ohvritele ja 
nende pereliikmetele anda tõhusat tuge ja 
abi, vajaduse korral ohvriabiteenuste 
näol, et vähendada teisese 
viktimiseerimise ohtu ja aidata ohvritel 
toime tulla sellisest teabest tuleneva 
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psühholoogilise stressiga.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui avaliku võimu esindajad ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses tuleks 
arvesse võtta seda, mis tasemel 
kuriteoohver valdab keelt, milles talle 
teavet antakse, tema vanust, küpsust, 
vaimseid ja emotsionaalseid võimeid, 
kirjaoskuse taset ja võimalikku vaimu- või 
füüsilist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks 
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

(11) Kui pädevad asutused ning 
ohvriabiteenuste ja taastava 
õigusemõistmise teenuste osutajad annavad 
kuriteoohvrile teavet või nõustavad teda, 
tuleks teavet võimaluse korral esitada eri 
kujul ohvrile arusaadaval viisil. Samuti 
tuleks tagada, et kriminaalmenetluse käigus 
saadakse ohvrist aru. Sellega seoses tuleks 
arvesse võtta seda, mis tasemel 
kuriteoohver valdab keelt, milles talle 
teavet antakse, tema vanust, küpsust, 
vaimseid ja emotsionaalseid võimeid, 
kirjaoskuse taset ja võimalikku vaimu- või 
füüsilist puuet, nt nägemis- või 
kuulmispuuet. Samuti tuleks 
kriminaalmenetluse käigus arvesse võtta 
võimalikku asjaolu, et kuriteoohvri võime 
teavet edastada on piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 

(12) Õigusmõistmine ei saa olla tõhus, kui 
kuriteoohver ei saa selgitada tema suhtes 
toime pandud kuriteo asjaolusid ega 
pädevale asutusele arusaadaval viisil 
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tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada. 
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge. 
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on. 
Sellistel juhtudel tuleb suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks.

tõendeid esitada. Sama oluline on tagada, 
et kuriteoohvrisse suhtutakse austusega ja 
et tal on võimalik oma õigusi teostada. 
Kuriteoohvri ülekuulamisel ja 
kohtuistungil osalemisel tuleks seetõttu 
alati tagada tasuta suuline tõlge. 
Kriminaalmenetluse muudes aspektides 
võib vajadus suulise ja kirjaliku tõlke järele 
varieeruda sõltuvalt konkreetsetest 
küsimustest, kuriteoohvri staatusest ja 
sellest, mil määral ta kriminaalmenetluses 
osaleb ja millised eriõigused tal on. 
Sellistel juhtudel tuleks suuline ja kirjalik 
tõlge tagada ainult ulatuses, mis on vajalik 
kuriteoohvrile tema õiguste teostamiseks. 
Käesoleva määruse kohane suuline ja 
kirjalik tõlge tuleks tagada ühes ohvri 
poolt räägitavas ja mõistetavas keeles, et 
ohver saaks oma õigusi täielikult teostada.

Or. en

Selgitus

Olulise tähtsusega on see, mis keeles ja mil viisil ametiasutused suhtlevad ohvritega, et 
vältida hirmutamist ja lugupidamatut kohtlemist. See võib halvendada ohvrite olukorda ja 
muuta kohtumenetluse keerukamaks. Ohvris ei tohi tekitada tunnet, et ta on ise oma hädades 
süüdi. Tuleb tagada kommunikatsioon ja tõlge keelde, millest kuriteoohver täielikult aru saab.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks 
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 

(13) Nii riigiasutuste kui ka vabaühenduste 
pakutavad ohvriabiteenused peaksid olema 
kättesaadavad alates kuriteo 
toimepanemise hetkest, 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast 
menetlust vastavalt kuriteoohvri 
vajadustele. Ohvriabiteenuseid tuleks
osutada eri viisidel, ilma ülemääraste 
formaalsusteta ja piisavalt suures 
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piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu.

piirkonnas, et kõigil kuriteoohvritel oleks 
teenustele juurdepääs. Teatavad 
kuriteoohvrite rühmad, sealhulgas 
seksuaalvägivalla, soolise vägivalla, 
rassivihast ajendatud kuritegude ja muude 
vihakuritegude ning terroriaktide ohvrid 
vajavad tihti spetsialiseeritud abiteenuseid 
nende suhtes toime pandud kuriteo 
iseärasuste tõttu. Liikmesriigid peaksid ette 
nägema vajalikud vahendid kuriteoohvrite 
toetamiseks, abistamiseks ja kaitsmiseks. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitatakse liikmesriikidel juba eelnevalt mõelda sellele, et vaja 
on ette näha vahendid ohvriabiteenusteks. Nagu on välja toodud Euroopa Nõukogu 
konventsioonis, mis käsitleb naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist ja sellega 
võitlemist, on riiklike ohvriabiteenuste rahastamine üks moodus, kuidas parandada 
kuriteoohvrite õiguste rakendamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes kurjategija või temaga 
seotud isikute poolt. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 

(17) Mõned kuriteoohvrid on 
kriminaalmenetluse jooksul eriti kaitsetud 
edasise ja korduva viktimiseerimise ja 
hirmutamise suhtes õigusrikkuja või 
temaga seotud isikute poolt ning seepärast 
on neil erivajadused. Kuriteoohvri kaitsetu 
seisundi saab üldjoontes kindlaks teha 
kuriteoohvri isikuomadustest ja kuriteo 
liigist või olemusest lähtuvalt. Sellised 
kuriteoohvrid nagu lapsed, puuetega 
inimesed ning seksuaalvägivalla ohvrid, 
soopõhise vägivalla ohvrid, lähisuhte 
vägivalla ohvrid, terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse ohvrid ja 
inimkaubanduse ohvrid, on samuti 
enamikul juhtudel edasise viktimiseerimise 
suhtes vastuvõtlikud ning vajavad 
erikaitsemeetmeid. Kaitsemeetmete 
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ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

kasutamise võimalust tuleks piirata ainult 
erandolukorras, näiteks kaaludes seda 
süüdistatava või kahtlustatava 
põhiõigustega või juhul, kui kuriteoohver 
ise seda soovib. Selliste kuritegude ohvrite 
osas, nagu inimkaubandus, laste seksuaalne 
kuritarvitamine ja ärakasutamine ning 
lasteporno, mida reguleerivad spetsiifilised 
ja üksikasjalikud sätted eraldi õigusaktides, 
mis on juba vastu võetud või mille üle 
toimuvad läbirääkimised, ei käsitleta 
käesolevas direktiivis samu küsimusi.

Or. en

Selgitus

Ohvrite kaitsetuna määratlemine on vaadeldav kavatsematu diskrimineeriva nimetamisena, 
mis peab ohvri isiklikke omadusi enne kuriteo ohvriks langemist ainsaks kriteeriumiks nende 
määratlemisel. Seepärast lisatakse selle muudatusettepanekuga termin „erivajadustega 
ohvrid” ja kasutatakse seda direktiivis läbivalt. Täiendavates muudatusettepanekutes 
nõutakse konkreetseid meetmeid tagamaks, et abimeetmetes võetakse arvesse erivajadustega 
ohvrite vajadusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Soopõhine vägivald tähendab 
isikuvastast vägivalda tema soo tõttu. See 
on vägivalla vorm, mille all naised 
kannatavad rohkem ja mis võib olla 
tihedalt seotud vägivallajuhtumitega 
lähisuhetes, seksuaalse vägivallaga (sh 
seksuaalne väärkohtlemine ja seksuaalne 
ahistamine), inimkaubandusega 
seksuaalsel eesmärgil ja seksuaalse 
orjastamisega, intiimsuhete vägivallaga ja 
muude kahjulike tavadega, nagu 
sundabielud ja naiste suguelundite 
moonutamine, kuid ei pruugi piirduda 
nende juhtumitega. Homo- ja 
transseksuaalide vastaseid rünnakuid on 
samuti määratletud soopõhise vägivalla 
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vormina. Uuringute kohaselt on üks 
viiendik kuni üks neljandik kõikidest 
naistest kogenud täiskasvanuna vähemalt 
ühe korra füüsilist vägivalda ning rohkem 
kui üks kümnendik on kogenud jõu 
kasutamisega seksuaalset vägivalda. 
Seepärast on oluline kriminaliseerida 
kõik soopõhise vägivalla vormid ja 
võimaldada ohvritele erilisi ennetus- ja 
kaitsemeetmeid ning 
õiguskaitsevahendeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse, et soopõhine vägivald erineb teistest vägivalla vormidest 
seetõttu, et ohvri sugu on vägivallaakti põhimotiiv. Teisisõnu hõlmab soopõhine vägivald 
igasugust isiku vastu toimepandud kahju, mis põhineb tajutaval erinevusel ohvri ja kuriteo 
toimepanija vahel. Märkimist väärib ka muudatusettepanekus esitatud seksuaalse vägivalla 
määratlus, mis hõlmab nii seksuaalset väärkohtlemist kui ka ahistamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Lähisuhtevägivald on tõsine ja tihti 
varjatud sotsiaalne probleem, mis hõlmab 
intiimpartnerite või endiste partnerite või 
muude pereliikmete toime pandud 
vägivalda. Enamasti leiab selline vägivald 
aset vahetus sotsiaalses keskkonnas ning 
naised on selle peamised ohvrid. Selline 
vägivald võib hõlmata füüsilist või 
psühholoogilist väärkohtlemist, kuid ka 
seksuaalset või isegi majanduslikku 
väärkohtlemist, mis toob kaasa ohvri 
diskrimineerimise ja tema põhiõiguste 
rikkumise, mistõttu ohver vajab erilisi 
kaitsemeetmeid.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse lähisuhtevägivalla ulatuslik määratlus, mis hõlmab vägivalla 
kõiki vorme, sealhulgas psühholoogilist ja majanduslikku vägivalda, ning milles 
tunnistatakse, et vägivald võib jätkuda pärast suhte lõppu ega vaja seepärast bioloogiliste või 
õiguslike peresidemete või ohvri ja kuriteo toimepanija ühise elukoha tõendamist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Terrorismiohvrid on kuriteo erilise 
olemuse tõttu eriti kaitsetud. Nad 
kannatavad kuriteo toimepanijatega 
seotud kogukonnaliikmete hirmutamise, 
vaenuliku käitumise ja 
kättemaksuähvarduste all. 
Terrorismiohvritele tuleks seepärast 
osutada erilist abi ja ühiskondlikku 
tunnustust ning neid tuleb kaitsta viha ja 
hirmu eest. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid kaaluma terrorismiohvreid 
käsitleva eriõigusakti vastuvõtmist, et 
tunnistada terrorismiohvrite avalikku 
olemust ja lisada üksikasjalikumad sätted, 
millega tagada piisav kaitse ja toetus ning 
tunnistada muude õiguste seas pikaajalist 
hädaabi, ulatuslikku heastamist, era- ja 
pereelu kaitset, väärikuse ja julgeoleku 
kaitset, õigust teada saada tõde ning 
õigust mälestada.

Or. en

Selgitus

Õigus teada saada tõde põhineb ohvri õigusel saada täielikult ja põhjalikult teada tema 
viktimiseerimise põhjustanud tegudest, sellega seotud isikutest ja neid motiveerinud 
asjaoludest. Neil on õigus teada tõde vägivalla toimepanemise asjaolude kohta ning surma-
või kadumisjuhtumi korral ohvri saatuse kohta.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) Terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse ohvritele tuleks osutada
erilist toetust, arvestades asjaolu, et 
üksikisiku õiguse rikkumine selles 
kontekstis on ka ühiskonna kui terviku 
õiguste rikkumine. Seepärast tuleks 
üksikisiku õigust kaitsta erilisel viisil, sest 
see puudutab kollektiivseid õigusi.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu olla. 
Selle, kas isik on kaitsetu kuriteoohver, 
saab tõhusalt kindlaks määrata ainult 
individuaalse hindamisega, mille peaks 
esimesel võimalusel läbi viima isik, kes on 
pädev andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
päritolu, usutunnistust, seksuaalset 

(18) Lisaks nimetatud kuriteoohvrite 
rühmadele võib isikuomadustest ja 
kuriteost sõltuvalt iga isik kaitsetu ja 
erivajadustega olla. Selle, kas isik on 
kaitsetu kuriteoohver, saab tõhusalt 
kindlaks määrata ainult individuaalse 
hindamisega, mille peaks esimesel 
võimalusel läbi viima isik, kes on pädev 
andma soovitusi kaitsemeetmete 
kasutamise kohta. Hindamisel tuleks 
eelkõige arvesse võtta kuriteoohvri vanust, 
sugu ja soolist identiteeti, etnilist ja rassilist 
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sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

päritolu, usutunnistust, seksuaalset 
sättumust, tervislikku seisundit, puudeid, 
suhtlemisraskusi, suhet kahtlustatava või 
süüdistatavaga või sõltuvust neist, seda, 
kas ohvril on varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega, ja seda, milline on kuriteo 
liik või olemus, nagu organiseeritud 
kuritegevus, terrorism ja vihakuriteod, ning 
asjaolu, kas ohvri näol on tegemist 
välismaalasega. Terroriaktide ohvritele 
tuleb igal juhul erilist tähelepanu pöörata, 
pidades silmas, et terroriaktid võivad 
ulatuda massitapmistest kuni üksikisikute 
vastu suunatud terroriaktideni.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui on kindlaks tehtud, et 
kuriteoohver kuulub kaitsetute
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle 
kriminaalmenetluse jooksul pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

(19) Kui on kindlaks tehtud, et 
kuriteoohver kuulub erivajadustega
kuriteoohvrite hulka, tuleks talle 
kriminaalmenetluse jooksul pakkuda 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Meetmete 
täpne liik ja ulatus tuleks kindlaks määrata 
individuaalse hindamise tulemusel, 
koostöös kuriteoohvriga, vastavalt kohtu 
kaalutlusõigusele. Kui kuriteoohver 
väljendab muret ja hirmu seoses 
kriminaalmenetlusega, peaks see olema 
kaitsemeetmete kohaldamise üle 
otsustamisel määrava tähtsusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid peaksid 
sõnavabaduse põhimõtet austades 
vajaduse korral ärgitama meediat ja 
ajakirjanikke vastu võtma 
eneseregulatsioonijuhised ja rakendama 
asjakohaseid meetmeid, et tagada teabe 
edastamisel kuriteoohvrite ja nende 
pereliikmete era- ja perekonnaelu kaitse. 
Liikmesriigid peaksid võtma meetmeid 
selle ärahoidmiseks, et meedias 
intervjueeritakse kuriteoohvreid 
ebasobival ajal, küsitletakse lapsohvreid, 
räägitakse kuriteo võigastest 
üksikasjadest, avaldatakse teavet, mis võib 
negatiivselt mõjutada kuriteoohvri 
usaldusväärsust ja suurendada teo 
toimepanija tuntust ning süüdistada 
kuriteo toimumises ohvrit. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et kuriteoohvritele on 
kättesaadavad tõhusad 
õiguskaitsevahendid, kui nende õigust 
era- ja pereelu austamisele on rikutud.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Kuriteoohvrite õiguste ja huvide 
tõhusama kaitse hõlbustamiseks peaksid 
liikmesriigid välja töötama mitut asutust 
hõlmava üldise ja tervikliku 
lähenemisviisi. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid tagama asjakohased 
mehhanismid, mis võimaldavad tõhusat 
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koostööd kohtunike, prokuröride, 
õiguskaitseasutuste, kohalike ja 
piirkondlike asutuste, valitsusväliste 
organisatsioonide ja muude asjaomaste 
organisatsioonide vahel. Termin 
„mehhanism” käib igasuguste ametlike ja 
mitteametlike struktuuride kohta, nagu 
heakskiidetud protokollid, ümarlauad ja 
muud meetodid, mis võimaldavad paljudel 
spetsialistidel ühtlustatud viisil koostööd 
teha.

Or. en

Selgitus

Tunnistades vajadust kaasata erinevad spetsialistid abiteenuste pakkumisse, toetatakse selles 
muudatusettepanekus koostööd edendavat lähenemisviisi, et luua mitut asutust hõlmav toetus-
ja kaitsestruktuur. Selle muudatusettepanekuga ei nõuta ametliku organi või institutsiooni 
moodustamist, mis põhjustaks liikmesriikidele kulusid, vaid ärgitatakse kasutama 
olemasolevaid võimalusi koostööaltimal ja tõhusamal moel.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus.

(24) Ametnikud, kes kriminaalmenetluse 
raames tõenäoliselt kuriteoohvritega kokku 
puutuvad, peaksid läbima nii sissejuhatava 
kui ka jätkukoolituse kuriteoohvrite 
vajaduste kindlakstegemisest ja 
rahuldamisest, mille tase peaks vastama 
nende võimalikele kokkupuudetele 
ohvritega. Koolituse juurde peaks 
vajadusel kuuluma ka erikoolitus. 
Politseinikke, prokuröre ja muid 
töötajaid, kes puutuvad kokku soopõhise 
vägivallaga, tuleks koolitada kasutama 
sootundlikul viisil asjakohaseid meetodeid 
suhtlemisel seesuguse vägivalla ohvritega. 
Selline koolitus tuleks liikmesriikides 
muuta ametlikuks ja ühtlustada ning seda 
tuleks läbi viia valitsusväliste 
organisatsioonidega ja soopõhise 
vägivalla ohvrite abiteenistustega tihedalt 
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konsulteerides.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kohustatakse liikmesriike võimaldama asjakohast koolitust 
vastavatele spetsialistidele, kes tegelevad soopõhise vägivalla ohvritega. Kirjeldatud koolitus 
parandaks spetsialistide teadmisi soopõhise vägivalla ohvrite erivajaduste kohta ning aitaks 
muuta spetsialistide arusaamu ja käitumist kuriteoohvrite suhtes. Säte, mille kohaselt selline 
koolitus tuleks välja töötada valitsusväliste organisatsioonidega konsulteerides, järgib mitut 
asutust hõlmavat koostöövaimu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid peaksid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

(25) Kehtestamaks ja tugevdamaks 
meetmeid, millega ära hoida kuritegevust 
ja vähendada kuriteo ohvriks langemise 
riski, peaksid liikmesriigid ergutama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tegevust ja tegema nendega tihedat 
koostööd, sealhulgas tunnustatud ja 
aktiivsete valitsusväliste 
organisatsioonidega, kes töötavad 
kuriteoohvritega, eeskätt poliitiliste 
algatuste koostamisel, teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniates 
ning teadus- ja haridusprogrammides, 
koolituste korraldamisel ning 
kuriteoohvritele suunatud toetus- ja 
kaitsemeetmete mõju järelevalvel ja 
hindamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Jätkuv viktimiseerimine, 
hirmutamine ja diskrimineerimine võivad 
aset leida, kui ohvreid väärkoheldakse 
nende isikuomaduste tõttu, nagu rassiline 
päritolu, usk, uskumus, rahvus, vanus, 
seksuaalne sättumus, puue, sugu või 
sotsiaalne taust, mis on teatamata jäänud 
kuriteojuhtumite suure osakaalu 
peapõhjuseks. Vähene usaldus 
kriminaalkohtusüsteemi vastu, raskused 
kuriteokaebuse esitamise süsteemist 
arusaamisel, hirm kogeda 
mitteaktsepteeritavat kohtlemist 
ametiasutuste poolt, kuna kuriteoohvrit ei 
usuta või puudub austus ja tunnustus 
ohvri suhtes – need on samuti põhjused, 
miks kuritegudest ei teatata. Et julgustada 
ja hõlbustada kuriteokaebuste esitamist 
ning anda kuriteoohvritele võimalus 
murda korduva viktimiseerimise suletud 
ring, on hädavajalik, et kuriteoohvritele 
oleksid kättesaadavad usaldusväärsed 
abiteenused ning et pädevad asutused 
oleksid valmis vastama kuriteoohvri
kaebusele austaval, hoolival, võrdsel ja 
professionaalsel viisil. Selleks on vaja 
piisavat koolitust ja asjakohast 
spetsialiseerumist kõigis vastavates 
ametiasutustes, samuti eeskirju, milles 
pööratakse piisavalt tähelepanu 
kuriteoohvri õigustele, sealhulgas 
õigusele kaitsta end hirmutamise ja 
teisese viktimiseerimise eest. Meetmete 
hulka võiks kuuluda ka võimalus, et 
kolmas isik esitab kuriteoteate ja volitab 
ohvriabiorganisatsioone osalema 
menetluses ohvri nimel, samuti võiks 
lubada kasutada kaebuste esitamisel 
kommunikatsioonitehnoloogiat, nagu 
meil või elektroonilised vormid. 
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Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Selleks et arendada välja 
struktuursem kogu liitu hõlmav 
kuriteoohvrite järelevalvesüsteem, 
hinnata ohvrite juurdepääsu käesoleva 
direktiiviga sätestatud õigustele ja 
teenustele ning edendada parimate tavade
vahetamist, peaksid liikmesriigid tegema 
koostööd, et luua liidus olemasolevate 
ohvreid toetavate ühenduste ja 
organisatsioonide kaudu Euroopa 
võrgustik kogu liitu hõlmava statistika 
andmebaasi loomiseks. Andmebaasis 
peaks olema märgitud vähemalt ohvrite 
üldarv, vanus, sugu ja rahvus, ohvrite 
kasutatud teenuste liik ning võimalikud 
lüngad teenuste osutamises.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 c) Selleks et hinnata paremini 
käesoleva direktiivi kohaldamist, peaksid 
liikmesriigid edastama Euroopa 
Komisjonile kuriteoohvritega seotud 
siseriiklike õigusaktidega ettenähtud 
menetluste kohaldamise kohta 
asjakohased andmed, sealhulgas 
vähemalt ohvrite arv ja sugu, vanus ja 
rahvus, teatatud kuritegude arv, liik või 
olemus ning nende teenuste liik, mida 
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ohvrid suunati kasutama. Andmed 
peaksid kajastama ka kõigi 
vägivallavormide põhjusi ja 
esinemissagedust, võetud meetmeid 
soopõhise vägivalla ennetamiseks ja 
lõpetamiseks, ohvrite kaitsmiseks ja 
kuritegude toimepanijate karistamiseks 
ning nende meetmete tõhusust.

Or. en

Selgitus

Eristatud statistiliste andmete regulaarne kogumine käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvate kõigi vägivallavormide esinemisjuhtude korral võimaldaks tõendite alusel hinnata, 
kas kuriteo ohvrite vajadused on asjakohaselt täidetud. Riigi statistika ja andmete edastamine 
Euroopa Komisjonile edendaks ühtlasi piiriülest koostööd ja võimaldaks olemasolevate 
parimate tavade riigiülest võrdlust ning Euroopa võrdlusuuringuid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis 
kontaktides avaliku võimu esindajatega
ning ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
kõik kuriteoohvrid saavad asjakohast 
kaitset ja tuge, et neil on võimalik osaleda 
kriminaalmenetluses, et kuriteoohvri 
staatust tunnustatakse ning et 
kuriteoohvritesse suhtutakse lugupidamise 
ja viisakusega ning professionaalselt kõigis
kontaktides pädevate ametiasutustega ning 
ohvriabiteenuseid ja taastava 
õigusemõistmise teenuseid osutavate 
asutustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) pereliige või -liikmed või isik(ud), kes 
on tunnustatud sellise ohvri eestkostjana 
või esindajana, kellel puudus enne või 
puudub pärast kuritegu teovõime; 

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „soopõhine vägivald” – isikuvastane 
vägivald tema soo või soolise identiteedi 
tõttu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse soopõhise vägivalla ulatuslik määratlus, milles rõhutatakse, 
et selline vägivald erineb teistest vägivalla vormidest seetõttu, et ohvri sugu või sooline 
identiteet on vägivallaakti põhimotiiv. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „lähisuhtevägivald” – vägivald, mille 
on ohvri peal toime pannud isik, kes on 
tema praegune või eelmine abikaasa, 
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partner või muu pereliige.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse lähisuhtevägivalla ulatuslik määratlus, mis hõlmab vägivalla 
kõiki vorme, sealhulgas psühholoogilist ja majanduslikku vägivalda, ning milles 
tunnistatakse, et vägivald võib jätkuda pärast suhte lõppu ega vaja seepärast bioloogiliste või 
õiguslike peresidemete või ohvri ja kuriteo toimepanija ühise elukoha tõendamist.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) millisel määral ja millistel tingimustel 
on ohvril õigus suulisele või kirjalikule 
tõlkele;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kui kuriteoohver elab teises 
liikmesriigis, teave tema huvide kaitseks 
kohaldatavate erisätete kohta;

(h) kui kuriteoohver elab teises 
liikmesriigis, kui kuriteo toimumise riik, 
erimeetmed, -menetlused või -sätted, mis 
sobivad kõige paremini tema õiguste ja
huvide kaitsmiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. lisaks lõikes 1 nimetatud teabele 
tagavad liikmesriigid, et juhul kui ohver 
on läbi elanud suure trauma, antakse talle 
järgmist teavet:
a) millisel määral on tal õigus saada 
arstiabi;
b) millisel määral on tal õigus saada 
spetsialistituge, sealhulgas 
psühholoogilist tuge;
c) kuidas ja millistel tingimustel on tal 
õigus saada abi sobiva alternatiivse 
asjakohaste julgeolekukorraldustega 
elukoha otsimisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave 
esitatakse kas suuliselt või kirjalikult 
lihtsas ja arusaadavas keeles, võttes 
arvesse ohvrite konkreetseid vajadusi ja 
isikuomadusi ning asjaolusid, kuriteo 
raskusastet ja olemust. 

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse tema õigusest saada tema 
suhtes toime pandud kuriteo kohta järgmist 
teavet ja et kuriteoohvrile antakse 
nimetatud teavet, kui ta selleks soovi 
avaldab:

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrit 
teavitatakse ilma tarbetu viivituseta tema 
õigusest saada tema suhtes toime pandud 
kuriteo kohta järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) mis tahes otsus algatada 
kriminaalmenetlus, sealhulgas 
kriminaalsüüdistuse valimise põhjus;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave kuriteoohvri esitatud 
kuriteokaebuse alusel algatatud
kriminaalmenetluse lõpetamise otsuse, 
nagu otsus uurimist mitte jätkata või see 
lõpetada, otsus kohtumenetlust mitte 
algatada või see lõpetada, või 
kohtumenetluses tehtud lõpliku 
kohtuotsuse, sealhulgas määratud

(a) teave kriminaalmenetluse lõpetamise 
otsuse kohta, nagu otsus uurimist mitte 
jätkata või see lõpetada, otsus 
kohtumenetlust mitte algatada või see 
lõpetada, või kohtumenetluses tehtud 
lõpliku kohtuotsuse, selle vaidlustamise ja
määratud karistuste kohta, koos otsuse 
põhjustega;
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karistuse kohta, koos otsuse põhjustega;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave kuriteoohvri esitatud 
kuriteokaebuse alusel algatatud
kriminaalmenetluse käigu kohta, välja 
arvatud erandjuhtudel, kus see võib 
kriminaalmenetluse nõuetekohast jätkamist 
negatiivselt mõjutada;

(b) teave kuriteoohvrile
kriminaalmenetluse käigu kohta, välja 
arvatud erandjuhtudel, kus see võib 
kriminaalmenetluse nõuetekohast jätkamist 
negatiivselt mõjutada

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo ees kohtu alla 
antud või karistust kandev isik 
vabastatakse. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, kui ta seda soovib.

2. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile 
pakutakse võimalust, et teda
põhjendamatute viivitusteta teavitatakse, 
kui teda puudutava kuriteo eest 
kinnipeetud, vahistatud, kohtu alla antud 
või karistust kandev isik vabastatakse või 
põgeneb kinnipidamiskohast.
Liikmesriigid tagavad, et ohvrile 
pakutakse tõhusat tuge ja abi pärast selle 
teabe saamist. Nimetatud teave edastatakse 
kuriteoohvrile, välja arvatud juhul, kui
pädev ametiasutus on teadlik sellest, et 
vabanemisest teadasaamine võib teo 
toimepanijat kahjustada.

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohver 
on täielikult teadlik õigusest saada 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet ning et ta 
saab sellist teavet, kui ta ei ole 
väljendanud soovi seda mitte saada, ning 
tagavad ohvrile õiguse muuta igal ajal 
oma otsust soovi kohta sellist teavet mitte 
saada.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohver, 
kes ei soovi saada lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
teavet, ei saa seda teavet.

3. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohver, 
kes ei soovi saada lõikes 2 nimetatud 
teavet, ei saa seda teavet, välja arvatud 
juhul, kui pädev ametiasutus on teadlik 
sellest, et vabanemisest teatamata jätmine 
võib ohvrit kahjustada.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave 
esitatakse kas suuliselt või kirjalikult 
lihtsas ja arusaadavas keeles, võttes 
arvesse ohvri konkreetseid vajadusi ja 
isikuomadusi, asjaolusid ning kuriteo 
raskusastet ja olemust.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed, et tagada, 
et kuriteoohvrid saavad aru kõigist 
kontaktidest, mis neil on avaliku võimu 
esindajatega kriminaalmenetluse jooksul, 
sealhulgas avaliku võimu asutuste poolt 
pakutavast teabest, ja et ka 
kuriteoohvritest endist saadakse aru.

Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, 
et kõigi kontaktide puhul, mis 
kuriteoohvritel ja nende pereliikmetel on 
kriminaalmenetluse jooksul ja pärast selle 
lõppu pädevate asutustega, saavad nad 
neist asutustest täielikult aru alates nende 
esimesest kontaktist asutustega,
sealhulgas saavad aru teabest, mida need 
asutused annavad, ja et ka kuriteoohvritest 
endist ja nende pereliikmetest saadakse 
aru.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Õigus suulisele tõlkele lõigete 1 ja 2 
alusel hõlmab ka asjakohast abi kuulmis-
või kõnehäiretega ohvritele.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta järgmist 
teavet sisaldavate dokumentide kirjalik 
tõlge, ulatuses, milles sellist teavet 
kuriteoohvrile antakse:

4. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvrile, 
kes ei räägi või ei mõista asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, 
võimaldatakse tema soovil tasuta järgmist 
teavet sisaldavate dokumentide kirjalik 
tõlge temale arusaadavasse keelde, 
ulatuses, milles sellist teavet kuriteoohvrile 
antakse:

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt aa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) mis tahes otsus algatada 
kriminaalmenetlus, sealhulgas 
kriminaalsüüdistuse valimise põhjus;

Or. en
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuriteoohvri esitatud kuriteokaebuse 
alusel algatatud kriminaalmenetluse 
lõpetamise otsus, mis sisaldab vähemalt 
otsuse põhjenduste kokkuvõtet;

b) teave otsuse kohta, sealhulgas
kriminaalmenetluse lõpetamise otsuse 
kohta, nagu otsus uurimist mitte jätkata 
või see lõpetada, otsus kohtumenetlust 
mitte algatada või see lõpetada, või 
kohtumenetluses tehtud lõpliku 
kohtuotsuse, selle vaidlustamise ja 
määratud karistuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõike punktis c osutatud andmed 
tehakse kindlaks juhtumipõhiselt. Ohver 
ja tema õigusnõustaja võivad esitada 
põhjendatud taotluse, kui on äärmiselt 
oluline saada muud teavet. 

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
menetlustega on kuriteoohvril õigus 

6. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
menetlustega on kuriteoohvril õigus 
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vaidlustada otsus, mille kohaselt ei ole 
suuline või kirjalik tõlge vajalik, ning juhul 
kui tõlge oli kättesaadav, võimalus esitada 
kaebus selle kohta, et suulise tõlke 
kvaliteet ei olnud piisav, et kuriteoohver 
saaks oma õigusi täielikult teostada või 
menetlusest aru saada.

vaidlustada otsus, mille kohaselt ei ole 
suuline või kirjalik tõlge vajalik, ning juhul 
kui tõlge oli kättesaadav, võimalus esitada 
kaebus selle kohta, et suulise või kirjaliku
tõlke kvaliteet ei olnud piisav, et 
kuriteoohver saaks oma õigusi täielikult 
teostada või menetlusest aru saada.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele
vastavalt nende vajadustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvril ja 
tema pereliikmetel on juurdepääs tasuta 
konfidentsiaalsetele ohvriabiteenustele
alates hetkest, mil ta on kannatanud 
kahju, kriminaalmenetluse ajal ja pärast 
selle lõppu ning sõltumata kuriteo 
toimumise kohast.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kindlustavad, et 
juurdepääs ohvriabiteenustele ei sõltu 
sellest, kas ohver esitab pädevale 
ametiasutusele kuriteokaebuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tugiisik, kes saadab, toetab ja abistab 
kriminaalmenetluse ajal ohvrit ja tema 
perekonnaliikmeid vastavalt nende 
vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) emotsionaalne ja psühholoogiline 
nõustamine;

c) emotsionaalne, psühholoogiline ja
materiaalne toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teave ohvriabiteenuste kohta vastavas 
liikmesriigis, kui ohver ja tema 
pereliikmed elavad teises liikmesriigis kui 
kuriteo toimumise riik;

Or. en
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) nõustamine seoses hirmutamise ja 
edasise viktimiseerimise ohuga ning selle 
ennetamise ja ärahoidmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid hõlbustavad kuriteoohvrite 
suunamist ohvriabiteenuseid osutavatesse 
asutustesse kuriteokaebuse vastu võtnud ja 
muude asjakohaste asutuste poolt.

3. Liikmesriigid hõlbustavad kuriteoohvrite 
suunamist ohvriabiteenuseid osutavatesse 
asutustesse pädeva asutuse ja muude 
asjaomaste kuriteokaebuse vastu võtnud 
asutuste poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid toetavad lisaks üldistele
ohvriabiteenustele spetsialiseeritud 
ohvriabiteenuste osutamise alustamist ja 
arendamist.

4. Liikmesriigid tagavad lisaks üldistele 
ohvriabiteenustele spetsialiseeritud 
ohvriabiteenuste osutamise alustamise ja 
arendamise, sealhulgas spetsialiseeritud 
ohvriabiteenused soopõhise vägivalla ja 
lähisuhtevägivalla ohvritele ja nende 
pereliikmetele.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kutsutakse riike üles looma spetsialiseeritud ohvriabiteenused, milles 
võetakse arvesse soopõhise vägivalla ja lähisuhtevägivalla ohvrite katsumusi. 
Spetsialiseeritud ohvriabiteenuste eesmärk on täita keeruline ülesanne – toetada ohvreid 
nende konkreetsetele vajadustele vastava piisava toetuse ja abi andmisega.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid edendavad ja toetavad 
ühendusepõhiseid algatusi, sealhulgas 
moodustavad ohvrite või nende 
pereliikmete rühmi, et soodustada 
vastastikust toetamist, anda neile 
teovõimet ja tugevdada solidaarsust 
ühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohver saab 
kirjaliku kinnituse liikmesriigis
asjakohasele ametiasutusele esitatud 
kuriteokaebuse kättesaamise kohta.

Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohver saab 
kirjaliku kinnituse liikmesriigis pädevale
ametiasutusele esitatud kuriteokaebuse 
kättesaamise kohta ja kuriteokaebuse 
koopia.

Or. en
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- võtta kuriteoohvri ütlused viivitamata 
pärast seda, kui kuriteokaebus on esitatud
asjaomasele asutusele;

– võtta kuriteoohvri ütlused viivitamata 
pärast seda, kui kuriteokaebus on esitatud
pädevale asutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 4 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kuriteoohvri kaitsetu seisundi
tunnustamine ja kaitse

kuriteoohvri erivajaduste tunnustamine ja 
kaitse

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvri ja 
tema pereliikmete turvalisuse kaitseks on 
kättesaadavad meetmed, millega neid 
kaitstakse kättemaksu, hirmutamise ning 
korduva ja edasise viktimiseerimise eest.

1. Liikmesriigid tagavad, et kuriteoohvri ja 
tema pereliikmete turvalisuse ja väärikuse
kaitseks on kättesaadavad meetmed, 
millega neid kaitstakse kättemaksu, 
hirmutamise ning korduva ja edasise 
viktimiseerimise eest alates nende 
esimesest kontaktist pädeva 
ametiasutusega ning kriminaalmenetluse 
ajal ja pärast selle lõppu.

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud meetmete hulka 
kuuluvad eelkõige meetmed kuriteoohvri ja 
tema pereliikmete füüsiliseks kaitseks, 
meetmed, millega tagatakse, et 
kuriteoohvri ja kuriteo toimepanija vahelist 
kokkupuudet ruumides, kus 
kriminaalmenetlust toimetatakse, saab 
vältida, ning meetmed, millega tagatakse, 
et psühholoogilise või emotsionaalse 
trauma tekkimise oht kuriteoohvri 
ülekuulamise või ütluste andmise ajal on 
minimaalne ning et kuriteoohvri turvalisus 
ja väärikus on tagatud.

2. Lõikes 1 nimetatud meetmete hulka 
kuuluvad eelkõige meetmed kuriteoohvri ja 
tema pereliikmete füüsiliseks kaitseks, 
meetmed, millega tagatakse, et 
kuriteoohvri ja tema pereliikmete ning
kuriteo toimepanija vahelist kokkupuudet 
ruumides, kus kriminaalmenetlust 
toimetatakse, saab vältida, ning meetmed, 
millega tagatakse, et psühholoogilise või 
emotsionaalse trauma tekkimise oht 
kuriteoohvri ülekuulamise või ütluste 
andmise ajal on minimaalne ning et 
kuriteoohvri turvalisus ja väärikus on 
tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsetu kuriteoohvri määratlus Erivajadustega kuriteoohvri määratlus

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi tähenduses 1. Käesoleva direktiivi tähenduses 
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käsitatakse järgmisi kuriteoohvrite rühmi
kaitsetute kuriteoohvritena nende 
isikuomaduste tõttu:

käsitatakse järgmisi kuriteoohvrite rühmi
erivajadustega kuriteoohvritena nende 
isikuomaduste tõttu:

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi tähenduses 
käsitatakse järgmisi kuriteoohvrite rühmi
kaitsetute kuriteoohvritena nende suhtes 
toime pandud kuriteo olemuse või liigi 
tõttu:

2. Käesoleva direktiivi tähenduses 
käsitatakse järgmisi kuriteoohvrite rühmi
erivajadustega kuriteoohvritena nende 
suhtes toime pandud kuriteo olemuse või 
liigi tõttu:

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) soopõhise vägivalla ohvrid;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) lähisuhtevägivalla ohvrid;
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Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) terrorismiohvrid;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) organiseeritud kuritegevuse ohvrid.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kõigi muude 
kuriteoohvrite puhul viiakse kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
menetlustega õigeaegselt läbi individuaalne 
hindamine, et kindlaks teha, kas tegemist 
on kaitsetu kuriteoohvriga, kes on oma 
isikuomaduste või tema suhtes toime 
pandud kuriteo liigi või olemuse tõttu 
vastuvõtlik teisese või korduva 

3. Liikmesriigid tagavad, et kõigi muude 
kuriteoohvrite puhul viiakse kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
menetlustega õigeaegselt läbi individuaalne 
hindamine, et kindlaks teha, kas tegemist 
on erivajadustega kuriteoohvriga, kes on 
oma isikuomaduste või tema suhtes toime 
pandud kuriteo liigi või olemuse tõttu 
vastuvõtlik teisese või korduva 
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viktimiseerimise või hirmutamise suhtes. viktimiseerimise või hirmutamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kõigi lõigetes 
1, 2 ja 3 määratletud kaitsetute
kuriteoohvrite suhtes viiakse kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
menetlustega õigeaegselt läbi individuaalne 
hindamine, et kindlaks teha, milliseid 
artiklis 21 ja 22 sätestatud erimeetmeid 
nende suhtes kohaldama peaks. Hindamise 
läbiviimisel tuleb arvesse võtta kaitsetu 
kuriteoohvri soove, kaasa arvatud juhul, 
kui ohver ei soovi kaitsemeetmete 
kohaldamist. 

4. Liikmesriigid tagavad, et kõigi lõigetes 
1, 2 ja 3 määratletud erivajadustega
kuriteoohvrite suhtes viiakse kooskõlas 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
menetlustega õigeaegselt läbi individuaalne 
hindamine, et kindlaks teha, milliseid 
artiklis 21 ja 22 sätestatud erimeetmeid 
nende suhtes kohaldama peaks.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 3 ja 
4 nimetatud individuaalne hindamine 
korraldatakse teatavate ajavahemike järel 
kogu kriminaalmenetluse jooksul, et võtta 
arvesse muutusi ohvri isikuomadustes või 
asjaoludes, vajadustes ja soovides. 
Individuaalsel hindamisel võetakse 
arvesse järgmisi asjaolusid:
a) ohvri isikuomadused, nagu vanus, sugu 
ja sooline identiteet, etniline ja rassiline 
päritolu, usutunnistus, seksuaalne 
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sättumus, tervislik seisund, puue, õiguslik 
seisund, suhtlemisraskused, suhe 
kahtlustatava või süüdistatavaga või 
sõltuvus neist, asjaolu, kas ohvril on 
varem olnud kokkupuuteid 
kuritegevusega;
b) kuriteo asjaolud, näiteks isik langes 
kuriteo ohvriks välismaal;
c) kuriteo liik või olemus, nagu 
ärakasutamine või füüsilise või 
seksuaalse vägivalla kasutamine;
d) erivajadustega ohvri soovid, sealhulgas 
soov, et tema suhtes ei kohaldataks 
erimeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Soopõhise vägivalla ja lähisuhtevägivalla 
ohvrite õigus spetsialiseeritud 
ohvriabiteenustele
1. Liikmesriigid tagavad, et soopõhise 
vägivalla ohvritel ja lähisuhtevägivalla 
ohvritel ning nende pereliikmetel on 
vastavalt nende vajadustele juurdepääs 
tasuta konfidentsiaalsetele 
spetsialiseeritud ohvriabiteenustele, mis:
a) põhinevad vägivalla soopõhisel 
mõistmisel ning keskenduvad 
inimõigustele ja kuriteoohvri 
turvalisusele;
b) põhinevad integreeritud 
lähenemisviisil, milles võetakse arvesse 
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kuriteoohvrite, kuriteo toimepanijate, 
laste ja nende laiema sotsiaalse 
keskkonna vahelisi suhteid;
c) on suunatud teisese viktimiseerimise 
ärahoidmisele;
d) on suunatud vägivallaohvrite 
mõjuvõimu suurendamisele ja 
majanduslikule iseseisvusele;
e) võimaldavad vajaduse korral kaitse- ja 
abiteenuste paiknemist samades 
ruumides;
f) rahuldavad kuriteoohvrite, sealhulgas 
lapsohvrite erivajadusi.
2. Liikmesriigid tagavad, et soopõhise 
vägivalla ohvrid ja lähisuhtevägivalla 
ohvrid saavad õigeaegselt finantsabi, ning 
keelavad sellise vägivalla üleelanute mis 
tahes diskrimineerimise, sealhulgas töö, 
omandi ja elukoha ning 
sotsiaalkindlustushüvitiste osas.

Or. en

Selgitus

Mõistes, et juurdepääs abile ei ole üksnes kuriteoohvrite õigus, vaid ka oluline element kaitses 
enama tagakiusamise eest ja sotsiaalmajandusliku mõjuvõimu suurendamisel, loetletakse 
käesolevas muudatusettepanekus eesmärke ja kriteeriume, mida erivajadustega kuriteoohvrite 
abiteenused peaksid jälgima või millel nad peaksid põhinema. Muudatusettepanekus nähakse 
samuti ette piisavad rahalised vahendid kuriteoohvrite jaoks ning nulltolerantsus soopõhise 
vägivalla ohvrite diskrimineerimise suhtes.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b
Seksuaalvägivallaohvrite õigus kasutada 
vägistamisohvrite kriisikeskuste ja 
seksuaalvägivallaohvrite keskuste 
teenuseid
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Liikmesriigid tagavad 
seksuaalvägivallaohvrite ja nende 
pereliikmete juurdepääsu 
vägistamisohvrite kriisikeskustele või 
seksuaalvägivallaohvrite 
suunamiskeskustele, kus pakutakse 
meditsiinilist ja kohtumeditsiinilist 
läbivaatust, traumaatiliste kogemuste 
alast abi ning nõustamist kuriteoohvritele 
ja nende pereliikmetele.

Or. en

Selgitus

Seksuaalvägivalla traumaatilise olemuse tõttu on vaja eriti tundlikku reageerimist koolitatud 
ja spetsialiseerunud töötajatelt. Seepärast pannakse käesolevas muudatusettepanekus erilist 
rõhku sellist liiki spetsialiseeritud abi pakkumisele, taotledes liikmesriikidelt juurdepääsu 
vägistamisohvrite kriisikeskuste teenustele või seksuaalvägivallaohvrite suunamiskeskuste 
loomist piisaval arvul. Euroopa Nõukogu soovituste kohaselt peaks iga 200 000 elaniku kohta 
olema kättesaadav üks taoline keskus.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad järk-järgult sellised 
tingimused, mis on vajalikud 
kuriteoohvrite ja süüdistatavate või 
kahtlustatavate vahelise kokkupuute 
vältimiseks mis tahes kohas, kus 
kuriteoohver võib isiklikult kokku puutuda
avaliku võimu esindajatega enda 
kuriteoohvri rolli tõttu, ja eelkõige 
ruumides, kus toimetatakse 
kriminaalmenetlust.

1. Liikmesriigid loovad sellised 
tingimused, mis on vajalikud 
kuriteoohvrite ja nende pereliikmete ning
süüdistatavate või kahtlustatavate või 
kuritegude toimepanijate vahelise 
kokkupuute vältimiseks mis tahes kohas, 
kus kuriteoohver võib isiklikult kokku 
puutuda pädeva asutuse esindajatega enda 
kuriteoohvri rolli tõttu, ja eelkõige 
ruumides, kus toimetatakse 
kriminaalmenetlust, välja arvatud juhul, 
kui selline kontakt on vajalik 
kriminaalmenetluseks või kui ohvrid seda 
taotlevad.

Or. en
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et uute 
kohtuhoonete projektid hõlmavad eraldi 
ooteruume ohvrite jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kuriteoohvrit küsitletakse võimalikult 
vähe kordi ja küsitlusi korraldatakse ainult 
juhul, kui see on kriminaalmenetluse
toimetamise eesmärgil vältimatu;

b) kuriteoohvrit küsitletakse võimalikult 
vähe kordi ja küsitlusi korraldatakse ainult 
juhul, kui see on kriminaaluurimise ja -
menetluse toimetamise eesmärgil 
vältimatu;

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kuriteoohvril võib vajaduse korral
kaasas olla esindaja või tema valitud isik, 
välja arvatud juhul, kui selle isiku suhtes ei 
ole tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

c) kuriteoohvril võib kaasas olla esindaja 
või vajaduse korral tema valitud isik, välja 
arvatud juhul, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust;

Or. en
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) juhul kui vägivallast viivitusega 
teatamine tuleneb hirmust kättemaksu, 
alandamise või häbimärgistamise ees, ei 
põhjusta viivitus kuriteoohvri kaebuse 
suhtes negatiivseid järeldusi. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga keelatakse kohtutel teha negatiivseid järeldusi mis tahes 
pikkusega viivitusest väidetava vägivalla toimepanemise ja kaebuse esitamise vahel. 
Kohustust mitte kasutada kaebuse esitamisega viivitamist kuriteoohvri kahjuks kinnitab 
samuti naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga seotud 
pretsedendiõigus.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsetu kuriteoohvri õigus saada 
kriminaalmenetluse jooksul kaitset

Erivajadustega kuriteoohvri õigus saada 
kriminaalmenetluse jooksul kaitset

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 18 1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 18 
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nimetatud kaitsetute kuriteoohvrite suhtes 
kohaldatakse lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
meetmeid kooskõlas artikli 18 lõikes 4 
sätestatud individuaalse hindamise ja kohtu 
kaalutlusõigusega.

nimetatud erivajadustega kuriteoohvrite 
suhtes kohaldatakse lõigetes 2 ja 3 
sätestatud meetmeid kooskõlas artikli 18 
lõikes 4 sätestatud individuaalse hindamise 
ja kohtu kaalutlusõigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaitsetule kuriteoohvrile pakutakse 
kriminaalmenetluse jooksul järgmisi 
meetmeid:

2. Erivajadustega kuriteoohvrile pakutakse 
kriminaalmenetluse jooksul järgmisi 
meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) seksuaalvägivalla ohvrit küsitleb temaga 
samast soost isik.

d) seksuaalvägivalla, soopõhise vägivalla 
ning lähisuhtevägivalla ohvrit küsitleb
kuriteoohvri valitud soost isik.

Or. en
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaitsetule kuriteoohvrile pakutakse 
kohtumenetluse jooksul järgmisi 
meetmeid:

3. Erivajadustega kuriteoohvrile pakutakse 
kohtumenetluse jooksul järgmisi 
meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kriminaalmenetluse jooksul
videosalvestatakse kõik kuriteoohvri 
küsitlused ja küsitluste videosalvestisi võib 
vastavalt liikmesriigi õigusaktidele 
kasutada tõendina 
kriminaalkohtumenetluses;

a) kriminaalmenetluse jooksul
salvestatakse audiovisuaalselt kõik 
kuriteoohvri küsitlused ja küsitluste
audiovisuaalseid salvestisi võib vastavalt 
liikmesriigi õigusaktidele kasutada 
tõendina kriminaalkohtumenetluses;

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õigusasutused määravad lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja kohtumenetluses 
eriesindaja, kui liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa last esindada enda ja lapsohvri huvide 
konflikti tõttu või kui laps on saatjata või 
perekonnast lahutatud.

b) pädevad asutused määravad lapsohvrile 
kriminaaluurimises ja kohtumenetluses 
eriesindaja, kui liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa last esindada enda ja lapsohvri huvide 
konflikti tõttu või kui laps on saatjata või 
perekonnast lahutatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Liikmesriigid tagavad võimaluse 
korral kuriteoohvrite era- ja pereelu 
kaitse ning kaitsevad kuriteoohvrite 
isikuandmeid alates esimesest 
kokkupuutest pädeva asutusega, mis tahes 
kriminaalmenetluse jooksul ning sellise 
menetluse järgselt.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigusasutused 
saavad kohtumenetluse jooksul kohaldada 
asjakohaseid meetmeid kuriteoohvri ja 
tema pereliikmete eraelu ja fotokujutiste 
kaitseks.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigusasutused 
saavad kriminaaluurimise ja
kohtumenetluse jooksul kohaldada 
asjakohaseid meetmeid kuriteoohvri ja 
tema pereliikmete eraelu ja fotokujutiste 
kaitseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Ennetamine

1. Liikmesriigid võtavad käesolevas 
direktiivis sätestatud õigustest teadlikkuse 
suurendamise ja inimeste, eelkõige laste, 
kuriteoohvriks langemise ohu 
vähendamise eesmärgil asjakohaseid 
meetmeid, sealhulgas interneti 
vahendusel, nagu näiteks teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad 
ning teadus- ja haridusprogrammid, mida 
vajaduse korral korraldatakse koostöös 
asjaomaste kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega ja teiste 
sidusrühmadega. 
2. Liikmesriigid töötavad välja 
spetsiaalsed teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad, et muuta elanikkond 
tundlikumaks soopõhise vägivalla kui 
soolise ebavõrdsuse ja inimõiguste 
rikkumise avaldumise suhtes ning et 
suurendada teadmisi soopõhist vägivalda 
käsitlevatest õigusaktidest ja 
kättesaadavatest parandusmeetmetest.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et üldsus on täielikult teavitatud vägivalla 
mitmesugustest liikidest ning soopõhise vägivalla erinevatest avaldumistest. Selleks hõlmavad 
nõuded teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, mille käigus käsitletakse ja selgitatakse 
käesoleva direktiivi sätteid ning suurendatakse inimeste tundlikkust inimõiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuste suhtes. Sellised kampaaniad oleksid samuti teabevahendiks 
kuriteoohvrite jaoks nende õiguste ja olemasolevaate abiteenuste osas.
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 b
Kuriteokaebuste esitamise hõlbustamine

Liikmesriigid võtavad meetmeid, vajaduse 
korral koostöös asjaomaste 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
ja teiste sidusrühmadega, et hõlbustada 
kuriteokaebuste esitamist ohvrite jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et politsei-, 
prokuratuuri ja kohtutöötajad läbivad üld-
ja erikoolituse, mille tase vastab nende 
võimalikele kokkupuudetele 
kuriteoohvritega, et teadvustada neile 
kuriteoohvrite vajadusi ning vajadust 
suhtuda kuriteoohvritesse erapooletult, 
lugupidavalt ja professionaalselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et politseinikud, 
prokurörid, kohtute töötajad, advokaadid 
ja muud ametnikud, kes tõenäoliselt 
puutuvad kokku kuriteoohvritega, läbivad 
üld- ja erikoolituse, mille tase vastab nende 
võimalikele kokkupuudetele 
kuriteoohvritega, et teadvustada neile 
kuriteoohvrite vajadusi ning vajadust 
suhtuda kuriteoohvritesse erapooletult, 
lugupidavalt ja professionaalselt.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavalt töötaja töökohustustele ning 
sõltuvalt töötaja ja kuriteoohvrite 
kokkupuute laadist ja tasemest tuleb 
koolitusel käsitleda vähemalt järgmisi 
teemasid: kuriteo mõju kuriteoohvrile, 
hirmutamise, korduva ja teisese 
viktimiseerimise oht ning kuidas seda 
vältida ning ohvriabiteenuste 
kättesaadavus ja asjakohasus.

4. Vastavalt töötaja töökohustustele ning 
sõltuvalt töötaja ja kuriteoohvrite 
kokkupuute laadist ja tasemest tuleb 
koolitusel käsitleda vähemalt järgmisi 
teemasid: kuriteo mõju kuriteoohvrile, 
hirmutamise, korduva ja teisese 
viktimiseerimise oht ning kuidas seda 
vältida, ohvriabiteenuste kättesaadavus ja 
asjakohasus, vägivalla ennetamine ja 
avastamine, naiste ja meeste vaheline 
võrdõiguslikkus ning kuriteoohvrite 
vajadused ja õigused.

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
kuriteoohvritega tegelevad ja neile 
abiteenuseid osutavad asutused töötavad 
ühiselt, et luua kuriteoohvrite õiguste 
tagamiseks ühtne lähenemisviis ning 
vähendada kuritegevuse negatiivset mõju, 
teisese ja korduva viktimiseerimise ohtu 
ning et kuriteoohvri ja õiguskaitseasutuste 
vaheline suhtlus oleks kuriteoohvrile 
vähem koormav.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
kuriteoohvritega tegelevad ja neile 
abiteenuseid osutavad asutused töötavad 
ühiselt, et luua kuriteoohvrite õiguste 
tagamiseks ühtne lähenemisviis, 
hõlbustada kuriteokaebuste esitamist ning 
vähendada kuritegevuse negatiivset mõju, 
teisese ja korduva viktimiseerimise ohtu 
ning et kuriteoohvri ja õiguskaitseasutuste 
vaheline suhtlus oleks kuriteoohvrile 
vähem koormav.
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Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kõikides 
käesoleva direktiivi alusel võetavates 
meetmetes arvestatakse suhteid 
kuriteoohvrite, kuriteo toimepanijate, 
laste ja nende laiema keskkonna vahel, et 
hoiduda nende vajaduste rahuldamisest 
isoleeritult või sotsiaalset tegelikkust 
eirates.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
õiguslikud või muud meetmed tagamaks, 
et pädevad asutused hindavad 
riskijuhtimise eesmärgil ohtu kuriteoohvri 
elule, kuriteoohvri olukorra tõsidust ja 
korduva vägivalla ohtu ning pakuvad 
vajaduse korral koordineeritult kaitset ja 
abi.

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid teevad koostööd ja 
koordineerivad oma teenuseid, et tagada 
sidusa õigusraamistiku olemasolu, 
millega edendatakse inimõigusi ja soolist 
võrdväärsust ning soopõhise vägivalla 
kaotamist. Liikmesriigid hindavad selleks 
sätteid muudes õigusvaldkondades, nagu 
perekonna- ja lahutusõigus, omandiõigus, 
eluaset käsitlevad eeskirjad, 
sotsiaalkindlustusõigus ja tööõigus, ning 
vajaduse korral muudavad neid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga ennetatakse asjaolu, et täieliku tulemuslikkuse 
saavutamiseks peab ohvrite õigusi käsitlevate uute, sooga arvestavate õigusaktide 
vastuvõtmisega kaasnema kõigi asjassepuutuvate õigusaktide läbivaatamine. Nii tagataks, et 
sooline dünaamika on järjepidevalt hõlmatud liikmesriikide kõigi õigusaktidega ning pakub 
terviklikku lahendust ohvrite vajaduste rahuldamise küsimustele.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Liikmesriigid teevad koostööd, et 
hõlbustada olemasolevate, kuriteoohvreid 
abistavate Euroopa ühenduste abil 
Euroopa võrgustiku loomist 
kuriteoohvrite vaatluseks ja abistamiseks 
ning statistilise andmebaasi loomiseks, et 
hinnata käesoleva direktiivi rakendamist, 
sealhulgas kuriteoohvrite üldarv, vanus, 
sugu ja rahvus, kuriteoohvrite kasutatud 
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teenuste liik ning võimalikud puudused 
teenuste osutamisel. Euroopa võrgustik 
vastutab samuti parimate tavade, 
kvaliteedinormide ja piiriüleste 
suunamiste väljatöötamise, 
koordineerimise ja vastava koostöö eest, et 
võimalda käesoleva direktiiviga 
ettenähtud õiguste ja teenuste üleliidulist 
kohaldamist ning kättesaadavust 
ohvritele.

Or. en

Selgitus

ELis tegelikult toimuvast kuritegevusest ettekujutuse saamiseks tuleks arendada 
olemasolevate ametite võrgustikku, et luua liikmesriikide vahel tõhus teabevahetusprogramm.
Kulud oleksid madalad, sest uute ametite ega ühenduste loomine ei ole nõutav. Käesoleva 
muudatusettepanekuga püütakse tugevdada koostöö ideed ja Euroopa võrdlusuuringuid. 
Üleeuroopalise andmebaasi loomine valgustaks seda, milliseid teenuseliike kasutatakse 
liikmesriikides ohvrite abiks ja nende mõjuvõimu suurendamiseks ning kui tulemuslikud need 
on, samuti saadaks paremaid tõendeid parimate tavade Euroopa võrdlusuuringuteks. 

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edastavad Euroopa 
Komisjonile andmed kuriteoohvritega 
seotud siseriiklike õigusaktidega ettenähtud 
menetluste kohaldamise kohta hiljemalt 
[kahe aasta möödudes käesoleva direktiivi 
jõustumisest].

Liikmesriigid edastavad Euroopa 
Komisjonile hiljemalt …* andmed 
kuriteoohvritega seotud siseriiklike 
õigusaktidega ettenähtud menetluste 
kohaldamise kohta, sealhulgas vähemalt 
kuriteoohvrite arv ja sugu, vanus ja 
rahvus, teatatud kuritegude arv, liik või 
olemus ning nende teenuste liik, mida 
kuriteoohvrid suunati kasutama.
*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Aruanne

Komisjon esitab …* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
seadusandlikud ettepanekud.
_____________
*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöörid väljendavad heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu direktiiv 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse kohta, mis moodustab osa 
õigusloomepaketist, mille eesmärk on tugevdada kuriteoohvrite õigusi Euroopa Liidus ning 
millesse kuuluvad lisaks ka tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikust 
tunnustamist käsitleva määruse ettepanek ning teatis kuriteoohvrite õiguste tugevdamise kohta 
ELis. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest 2009. aastal ning Euroopa vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajanevat ala käsitlevatest suunistest, nagu Stockholmi programmiga kavandati, on 
mis tahes kuriteo ohvrite kaitse ELis olnud ELi päevakorra keskmes. 

Komisjoni ettepanek tugevdab vajadust võtta vastu terviklik Euroopa õigusraamistik, mis 
pakuks kõikidele kuriteoohvritele nende õiguslikust seisundist olenemata tunnustust ja kõige 
laiemat kaitset kogu liidu territooriumil. See ettepanek tuleneb osaliselt nõukogu 15. märtsi 
2001. aasta raamotsusest 2011/220/JSK ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses. 
Komisjon laiendas mis tahes kuriteo ohvrite õigusi kogu ELi hõlmavateks 
miinimumnõueteks, andes kõigile ohvritele – olenemata nende kodakondsusest või kuriteo 
toimumispaigast – muu hulgas õiguse teabele, õiguse tasuta õigusabile, õiguse 
ohvriabiteenusele, õiguse anda selgitusi, õiguse taastavale õigusemõistmisele, õigused 
kriminaalasja menetlemisest loobumise otsuse korral, õiguse vältida kokkupuudet 
kuriteoohvri ja teo toimepanija vahel, kuriteoohvri õiguse saada kriminaalmenetluses 
ülekuulamisel kaitset. Samuti on oluline, et tulevases direktiivis nähakse ette kuriteoohvri 
ühtne määratlus, mis annab kuriteoohvri seisundi mitte üksnes neile isikutele, kes on 
kannatanud kahju õiguserikkumise tõttu, vaid ka nende lähedastele pereliikmetele. 

Raportöörid peavad tervitatavaks paljusid käesolevas direktiivis tehtud ettepanekuid. 

Usaldus õigusemõistmise vastu on esmatähtis kõigi kodanike ja eriti kuriteoohvrite jaoks, kes 
tunnevad, et nende õigusi ei võeta kuulda ja et need on kättesaamatud. Kõigis ELi 
liikmesriikides kohaldatav ühine ja läbipaistev õigusemõistmisesüsteem on hädavajalik, kui 
EL tahab Stockholmi programmi eesmärke saavutada. Käesoleva direktiiviga kaitstakse küll 
kuriteoohvrite õigusi, antakse tuge ja kaitset, kuid sellega aidatakse samuti võita Euroopa 
kodanike usaldus nende riikliku ja ELi naaberriikide kohtusüsteemi vastu miinimumnõuete 
ühtlustamise abil. 

Vastavalt Lissaboni lepingu rakendamisest tulenevatele menetlustele võimaldab Euroopa 
Parlamendi kodukorra artikkel 51 raportite koostamisel läbivat lähenemisviisi. Käesolevas 
raportis oli võimalik kasutada kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arutelude tulemusi ning raportööride koostööd. 

Üldine lähenemine – ohvrite õiguste tugevdamine 

Komisjoni ettepanekutes praegu sisalduvatest sätetest hoolimata on võimalik teha rohkem, et 
kaitsta kuriteoohvrite vajadusi igas liikmesriigis. Kõik ohvrid, milline ka poleks nende taust 
või kannatatud kahju, peavad tundma, et nendega on kõnealuses direktiivis arvestatud. 
Uuringute ja andmete põhjal selgub, et ohvrid ei anna liiga sageli kuriteost teada kas hirmu, 
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ebakindluse, usalduse või teabe puudumise tõttu. Ohvrid on oma kaitsetuse tõttu lämbumas 
raske kogemuse kätte, mistõttu neil on keeruline kohtumenetlusega toime tulla. Seepärast on 
oluline aidata ohvreid alates hetkest, mil nad kahju kannatavad. Kohtumenetluse kõikides 
etappides tuleb ohvreid kohelda austusega ja väärikalt ning praktilisuse mõttes pöörduda 
nende poole arusaadavas keeles. 

Raportöörid on arvamusel, et teatavaid aspekte tuleb rohkem rõhutada ja üksikasjalikumalt 
selgitada. Seega on õigust saada teavet alates esimesest kokkupuutest pädeva asutusega 
pikendatud ja laiendatud ohvrite jaoks, kes on läbi elanud suure trauma. Ohvrite õigus saada 
teavet oma juhtumi kohta hõlmab seda, et liikmesriigid osutavad abi, kui ohvrile antakse 
teavet teo toimepanija vabastamise kohta. Võimaliku psühholoogilise surve tõttu ning 
vägivalla üle elanud isiku huvides peaks ohvril olema õigus keelduda teatud teabest ning 
samas sellest keeldumisest igal hetkel lahti öelda. 

Ohvrile tuleks pakkuda tasuta ohvriabi alates hetkest, mil ta on kannatanud kahju. See hõlmab 
ohvrite lapsi ja pereliikmeid. Ohvriabi tuleks samuti koondada ühiskonnapõhistesse 
programmidesse või liikmesriikides edendatavatesse algatustesse. Viktimiseerimise laiem 
sotsiaalne tunnistamine üldiselt on ohvritele oluline, sest ohvrite taastumine on seotud 
ühiskonnalt saadud positiivse reageeringu kogemisega, mille käigus on tunda ohvrite 
ainulaadse seisundiga arvestamist ja ohvrite hetkel keerulise olukorra tunnistamist. 
Raportöörid on seisukohal, et meedia peaks etendama olulist osa ühiskonnas viktimiseerimise 
tunnistamise ergutamiseks, võttes samal ajal oma teavitamistegevuse raames asjakohaseid 
meetmeid ohvrite ja nende pereliikmete era- ja perekonnaelu kaitse tagamiseks. 

Raportöörid on teadlikud sellest, et liikmesriikidele rakendamiseks soovitatavad lisameetmed 
võivad mõnel juhul hõlmata riigi ametiasutuste vahendite ümbereraldamist või suurendamist. 
Siiski on ülioluline pidada meeles, et Euroopa Komisjoni hinnangul võivad kuritegevuse 
kogukulud – mitte üksnes ohvrite, vaid ka tööandjate, riigi ja ühiskonna jaoks tervikuna –
ulatuda 233 miljardi euroni aastas kogu Euroopa Liidus. Need kulud ei tulene ainult 
kuritegevusest, vaid ka puudulikust abist ohvritele, et nad saaksid taastuda ja tulla 
kriminaalmenetlusega toime. Kõiki jõupingutusi kuriteoohvrite õiguste tugevdamiseks ja neile 
piisavate abiteenuste pakkumiseks tuleks pidada kulusäästlikeks meetmeteks, mis aitavad 
kaasa kuritegudest teatamisele ning riiklike kohtu- ja tervishoiusüsteemide kestlikkuse 
säilitamisele.

Erivajadustega kuriteoohvrite täiendav kaitse

Raportöörid toetavad direktiivi üldkontseptsiooni, mille kohaselt kehtestatakse kuriteoohvrite 
õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, kuid peavad äärmiselt oluliseks 
käsitleda täiendavalt nende kuriteoohvrite abiteenuseid, keda ohustab eriti lisakahju 
kannatamine, hirmutamine või korduv viktimiseerimine kriminaalmenetluse jooksul. 

Raportöörid on nõus komisjoni ettepanekuga viidata kaitsetutele kuriteoohvritele, kuid 
eelistavad sõnastust „erivajadustega kuriteoohvrid”. Komisjoni ettepanekus kasutatud 
termineid, mille kohaselt viidatakse kõnealust liiki kuriteoohvritele kui „kaitsetutele“, võib 
pidada kavatsematult diskrimineerivaks. Paljud ohvrid, sealhulgas soopõhise vägivalla ohvrid, 
ei taha, et neid seostataks kaitsetusega. Soopõhise vägivalla ohvril võivad siiski olla 
erivajadused, ilma et teda tuleks pidada kaitsetuks. Komisjoni ettepanekus mainitakse õigesti, 
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et lapsed ja puudega isikud on kaitsetud nende isikuomaduste tõttu. Näib tõepoolest loogiline 
määratleda kaitsetu kuriteoohvrina puudega isikut, naist, kes on kannatanud seksuaalse 
rünnaku all või last, kuid ohvri isikuomadusi enne kuriteo ohvriks saamist ei tohiks pidada 
nende määratlemisel ainsaks kriteeriumiks. Raportöörid eelistavad seetõttu viidata 
eelnimetatud rühmale kui „erivajadustega kuriteoohvritele“ ning näha nende kaitseks ette 
erimeetmed. 

Need meetmed hõlmavad varjupaiga, meditsiiniabi, kohtumeditsiiniliste tõendite, 
psühholoogilise nõustamise ja õigusabi pakkumist, kuid ei piirdu ainult nendega. Sellised 
abiteenused peaksid olema piisavalt hajutatud terves riigis ja kõigile ohvritele kättesaadavad.

Raportöörid võtsid kasutusele lisamääratlused, nimelt „soopõhise vägivalla“ ja 
„lähisuhtevägivalla“, et täiendavalt hinnata asjaolusid ja kuriteoohvrite omadusi. Soopõhine 
vägivald tähistab isiku vastu tema soo tõttu toime pandud vägivalda. Lähisuhtevägivald 
hõlmab vägivalda, mida panevad toime intiimpartnerid või endised partnerid või muud 
perekonnaliikmed ning mis põhjustab diskrimineerimist ja ohvrite põhivabaduste rikkumist.

Kuriteost tulenevate erivajadustega kuriteoohvritega tegelemisel tuleks samuti ulatada abikäsi 
muud liiki kuritegude ohvritele, mitte üksnes inimkaubanduse või seksuaalvägivalla ohvritele 
(nagu on osutatud komisjoni tekstis). 

Terrorismiohvrid, organiseeritud kuritegevuse ohvrid, lähisuhtevägivalla ohvrid ning 
soopõhise vägivalla ohvrid peaksid samuti kuuluma erivajadustega ohvrite hulka. Kuna 
kuriteod on olemuselt erinevad, erinevad ka kuriteoohvrite vajadused. Erivajaduste mainimine 
on sama oluline kui nende tundlikkus. Võtame näiteks terrorismiohvrid: peamine erinevus 
teiste kuriteoohvritega võrreldes seisneb terroristliku viktimiseerimise kontekstis ja selle 
sihtrühmas. Terrorismiohvreid rünnatakse tavaliselt suurema rühma esindajatena. Nende 
viktimiseerimise tunnistamine hõlmab selle asjaolu teadvustamist. Terrorismiohvrite 
tugirühmad jagavad ohvrite vajadused, nende hulgas õigusabi, neljaks: õigus 
kohtumõistmisele, väärikusele, tõele ja mälestusele, mille puhul peetakse silmas terrorismi ja 
vastava viktimiseerimise hukkamõistmist ning selle mälestuse säilitamist tulevastele 
põlvkondadele.

Individuaalne hindamine ja koolitus

Lisaks tavapärasele ohvriabile ja esialgsele keskendumisele neile kuriteoohvritele, kes on läbi 
elanud eriti hirmsa kogemuse, ei tohiks alahinnata järgmist: karm kokkupuude ja hävitamine 
või traumaatiline kaotus; traumaatiliste sündmuste läbielamine või praegune või eelnev 
vaimse tervise haiguslugu või vaimse tervise alane ravi, nagu ka puudulik ühiskonna tugi, 
lähisugulaste ja sõprade toe puudumine on väga oluline ning seda tuleks võtta arvesse. Tuleks 
teha jõupingutusi määramaks kindlaks need kogukonna liikmed, kes on üksi, sest nende jaoks 
võib sotsiaalne tugi või järgnev abi olla eriti oluline.

Raportöörid peavad seepärast individuaalset hindamist määravaks sammuks alates hetkest, 
mil kahju kannatatakse. Hindamisel tehakse kindlaks kuriteoohvri vajadused enne 
kriminaalmenetlust, selle jooksul ja sellele järgnevalt. Kriminaalmenetluses ei ole asutused 
sageli teadlikud kuriteoohvri vajadustest, mistõttu ohvril on raske koostööd teha. Politsei-, 
prokuratuuri- ja muid töötajaid tuleks koolitada, et nad teaksid, kuidas kuriteoohvrile läheneda 
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sõltuvalt kuriteo liigist. Raportöörid nõuavad konkreetselt, et soopõhise vägivalla ja 
lähisuhtevägivalla ohvrite vajaduste paremaks täitmiseks tuleb kohtutöötajaid, 
politseiametnikke ja ohvriabiteenuste osutajaid koolitada soopõhise tundlikkuse vallas, mis 
võimaldaks neil kuriteoohvrite vajadused kiiresti kindlaks teha ja neid toetada. Raportöörid 
peavad koostöö vaimus oluliseks, et niisugust koolitust tuleks läbi viia valitsusväliste 
organisatsioonidega ja soopõhise vägivalla ohvrite abiteenistustega tihedalt konsulteerides, 
ning see peaks olema kõigis liikmesriikides ametlikuks muudetud ja normitud.

Ohvrite õiguste soolise dünaamika mõistmine

Soopõhine vägivald on vägivalla vorm, mille all naised kannatavad ebaproportsionaalselt ja 
mis võib olla tihedalt seotud vägivallaga lähisuhetes, kuid ei pruugi piirduda nende 
juhtumitega. Uuringute kohaselt on Euroopas üks viiendik kuni üks neljandik kõikidest 
naistest kogenud täiskasvanuna vähemalt ühe korra füüsilist vägivalda ning rohkem kui üks 
kümnendik on kogenud seksuaalset vägivalda, millega kaasneb füüsiline vägivald. Seepärast 
on raportöörid arvamusel, et on väga oluline kriminaliseerida kõik soopõhise vägivalla 
vormid ning võimaldada vastavatele ohvritele erilisi ennetus- ja kaitsemeetmeid ning 
õiguskaitsevahendeid. 

Sel eesmärgil nägid raportöörid ette selge kohustuse, et erivajadustega kuriteoohvrite 
abiteenuste puhul tuleb lähtuda soolisest dünaamikast ning neid tuleb osutada soolise 
võrdõiguslikkuse ja inimõiguste raamistikus. Raportöörid usuvad, et niisugune lähenemisviis 
on samuti oluline selleks, et vältida soopõhise vägivalla ohvrite teisest viktimiseerimist. 

Raportöörid kavatsevad tagada, et „kuriteoohvri“ terviklik mõiste võetakse vastu Euroopa 
tasandil ning et erivajadustega kuriteoohvrite eriolukorda võetakse arvesse asjakohaste 
abiteenuste kavandamisel ja kuriteoohvritega vahetult kokkupuutuvate töötajate koolitamisel. 
Selleks hõlmab direktiiv mitut õigust, mis tuleks kuriteoohvritele tagada, ja nii täidab ta 
märkimisväärse lünga kuriteoohvrite inimõiguste kaitses. Raportöörid peavad soopõhist 
vägivalda samuti soolise ebavõrdsuse ja inimõiguste rikkumise avaldumiseks ning edendavad 
seega olulisel määral naistevastase vägivalla kui diskrimineerimise ühe vormi tunnistamist, 
mis tuleb ära tunda ja millega tuleb võidelda. 

Suurem koostöö ja koordineerimine kuriteoohvrite kaitseks

Liikmesriikidel soovitatakse samuti töötada välja üldine mitut asutust hõlmav lähenemisviis, 
mis tagab ohvriabi osutavate asutuste vahel tulemuslikult toimiva koordineerimise. Selles osas 
näeb direktiiv ette ametlike või mitteametlike struktuuride loomise, mis võimaldaksid kohtute, 
õiguskaitseasutuste ja VVOde töötajatel teha koostööd standarditud viisil. Raportöörid on 
arvamusel, et ühtne lähenemisviis kuriteoohvrite õiguste tagamiseks vähendaks kuritegude 
negatiivset mõju, teisese ja korduva viktimiseerimise ohtu ning kuriteoohvrite 
häbimärgistamist, ning et kuriteoohvri ja õiguskaitseasutuste vaheline suhtlus oleks 
kuriteoohvrile sel juhul vähem koormav.

Kuriteoohvrite eraelu kaitse tagamine

Raportöörid näevad ette selge kohustuse kaitsta kuriteoohvrite era- ja perekonnaelu mis tahes 
kriminaalmenetluse jooksul ja sellise menetluse järgselt. Kuriteoohvri eraelu kaitse peaks 
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kahju olemusest sõltumata olema igal juhul tagatud, sest see moodustab osa ohvri vajadustest, 
mille rahuldamine võimaldab tal toime tulla õigusmenetlusega ja psühholoogiliselt taastuda. 
Näiteks võib meedia kuriteo ohvreid või üleelanuid täiendavalt viktimiseerida, süvendades 
nende tundeid rüvetamise, segaduse ja kontrolli kaotuse osas. Seepärast nõuavad raportöörid 
samuti, et meedia järgiks eneseregulatsioonimeetmeid kaitsmaks kuriteoohvrite 
isikupuutumatust meedia pealetükkiva tähelepanu eest. 

Euroopa võrgustik ja statistika

Kuriteoohvrid peavad olema teadlikud sellest, et nende õigused standarditakse kogu ELis. 
Tuleks luua teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, teadus- ja 
haridusprogramme ning viia sisse koostöö kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kasutades 
selleks ELi liikmesriikide vahelisi hästi korraldatud kampaaniaid. Lisaks on kuritegevusega 
võitlemiseks nõutav andmete kogumine, koondamine ja vahetamine mis tahes liiki 
kuriteoohvrite kohta. Selleks nõuavad raportöörid olemasolevate, kuriteoohvreid abistavate 
Euroopa ühenduste abil Euroopa võrgustiku loomist kuriteoohvrite vaatluseks ja abistamiseks 
ning statistilise andmebaasi loomiseks, mis hõlmaks andmeid kuriteoohvrite arvu, vanuse, soo 
ja rahvuse kohta. Selline võrgustik võiks olla eelduseks tulevastele direktiividele, mis 
tõhustaksid veelgi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala väljatöötamist.

Tunnustamine

Raportöörid on tänulikud selgituste eest, mida komisjon jagas õigusküsimuste peadirektoraadi 
kaudu ning viljaka arvamuste vahetuse eest variraportööride ja ELi eesistujariigi Taaniga. 
Raportöörid sooviksid samuti tänada kuriteoohvrite õiguste, abi ja kaitsega tegelevaid 
organisatsioone, ühendusi ja VVOsid nende esitatud seisukohtade ja asjatundlikkuse eest.


