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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\889760FI.doc 3/66 PE480.616v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................62



PE480.616v01-00 4/66 PR\889760FI.doc

FI



PR\889760FI.doc 5/66 PE480.616v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrien 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0275),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 82 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0127/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon … parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan 
säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomiten lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti 
järjestämän yhteisen käsittelyn (A7-0000/2012),

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Etenemissuunnitelmasta uhrien 
oikeuksien ja heidän suojelunsa 
vahvistamiseksi erityisesti 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
10 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa neuvosto totesi, että 
Euroopan unionin tasolla olisi 
toteutettava toimia rikoksen uhrien 
oikeuksien ja heille annettavan tuen ja 
suojelun vahvistamiseksi. Tämän 
toteuttamiseksi ja kyseisen 
päätöslauselman mukaisesti tällä 
direktiivillä pyritään tarkistamaan ja 
täydentämään puitepäätöksessä 
2001/220/YOS1 vahvistettuja periaatteita 
ja toteuttamaan merkityksellisiä toimia 
uhrien suojelun tason parantamiseksi 
kaikkialla unionissa erityisesti 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä.
____________________

1 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 1.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Tämä direktiivi on osa 
lainsäädäntöpakettia, jonka tavoitteena 
on parantaa rikoksen uhrin oikeuksia 
EU:ssa. Direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä 13 päivänä 
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joulukuuta 2011 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2011/99/EU1 ja [yksityisoikeuden alalla 
määrättyjen suojelutoimenpiteiden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annettu] asetus (EU) N:o …/2012*.
_____________________

1 EUVL L 388, 21.12.2011, s. 2.

* EUVL: Pyydetään lisäämään asetuksen 
numero, otsikko ja julkaisuviite.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan neuvosto hyväksyi 7 
päivänä huhtikuuta 2011 naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta 
yleissopimuksen, jossa vahvistetaan 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumista, uhrien suojelua ja auttamista 
sekä väkivaltaan syyllistyneiden 
syytteeseen asettamista koskevat 
korkeatasoiset normit.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Eurooppa-neuvoston hyväksymässä 
Euroopan tasa-arvosopimuksessa 
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kaudelle 2011–20201 vahvistetaan 
unionin sitoutuminen sukupuolten välisen 
tasa-arvon poistamiseen työelämässä, 
koulutuksessa ja sosiaaliturvassa, naisten 
ja miesten välisen paremman tasapainon 
edistämiseen työ- ja perhe-elämässä ja 
kaikenalaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseen.
__________________
1.Neuvoston päätelmien liite, 7. maaliskuuta 
2011 (asiak. 7166/11).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen sekä uhrin välillä uhri olisi 
tunnustettava uhriksi ja häntä olisi 
kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon uhrin 
henkilökohtainen tilanne, välittömät 
tarpeet, ikä, sukupuoli, vammaisuus ja 
kypsyysaste ja kunnioittaen täysin uhrin 
ruumiillista, henkistä ja moraalista 
koskemattomuutta. Uhria olisi suojeltava 
toissijaiselta tai toistuvalta uhriksi 
joutumiselta ja pelottelulta, ja hänen olisi 
saatava toipumisensa helpottamiseksi 
tarvitsemansa tuki sekä riittävät
oikeussuojakeinot.

(5) Rikos kohdistuu yhteiskuntaan sen 
lisäksi, että se rikkoo uhrin 
henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi kaikessa 
yhteydenpidossa toimivaltaisten
viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen sekä uhrin 
välillä uhri olisi tunnustettava uhriksi ja 
häntä olisi kohdeltava kunnioittavasti, 
hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti ottaen 
huomioon uhrin henkilökohtainen tilanne, 
välittömät tarpeet, ikä, sukupuoli, 
vammaisuus ja kypsyysaste ja kunnioittaen 
täysin uhrin ruumiillista, henkistä ja 
moraalista koskemattomuutta. Uhria olisi 
suojeltava toissijaiselta tai toistuvalta 
uhriksi joutumiselta ja pelottelulta, ja 
hänen olisi saatava toipumisensa 
helpottamiseksi tarvitsemansa tuki sekä
tehokkaat oikeussuojakeinot.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7)Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, yksityis- ja
perhe-elämään, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin.

(7) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään 
erityisesti edistämään oikeutta 
ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, oikeutta 
syrjimättömään kohteluun, oikeutta
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, omistusoikeutta, lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia 
sekä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 
koskevan oikeuden kunnioittamista.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 

(9) Henkilöä olisi voitava pitää uhrina 
riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
tunnistettu, pidätetty, pantu syytteeseen tai 
tuomittu, ja katsomatta siihen, mikä on 
rikoksentekijän ja uhrin välinen 
perhesuhde. Myös uhrin perheenjäsenet 
kärsivät rikoksesta vahinkoa, erityisesti jos 
uhri on menettänyt henkensä, ja heillä on 
perusteltu intressi rikosoikeudenkäyntiin. 
Sen vuoksi myös tällaisten välillisten 
uhrien olisi saatava tämän direktiivin 
mukaista suojelua. Uhri tarvitsee 
asianmukaista tukea ja apua jo ennen 
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rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta. 

rikosilmoituksen tekemistä. Tämä tuki voi 
olla ratkaisevaa sekä uhrin toipumisen että 
rikosilmoituksen myöhempää tekemistä 
koskevan päätöksen kannalta. Tätä tukea 
ja apua koskevien toimenpiteiden olisi 
tarvittaessa oltava sukupuoleen 
perustuvia.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Huono kohtelu, joka ei ole aiheudu 
rikoksesta suoraan vaan instituutioiden ja 
yksilöiden reaktioista uhria kohtaan ja jota 
kutsutaan myös toissijaiseksi uhriksi 
joutumiseksi, olisi vältettävä uhreille 
annettavien sellaisten palvelujen avulla, 
jotka ovat palvelujen käyttäjien kannalta 
asianmukaisia. Tällaisissa palveluissa olisi 
tunnistettava sukupuolidynamiikka sekä 
erityisten väkivallan muotojen vaikutukset 
ja seuraukset samalla kun toimitaan 
sukupuolten tasavertaisuuden ja 
ihmisoikeuksien luomassa kehyksessä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tunnustetaan uhrin tukipalvelujen keskeinen tehtävä sen varmistamisessa, 
että uhri ei joudu toissijaiseksi uhriksi. Tässä yhteydessä suositellaan, että jäsenvaltiot 
varmistavat, että tukipalveluissa tunnustetaan väkivallan uhriksi joutumisen vaikutukset ja 
toipumisprosessin kesto ja kohdellaan uhreja tavalla, jolla vältetään toissijaiseksi uhriksi 
johtuminen. Tarkistus noudattaa samankaltaisia kohtia naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamista koskevassa julistuksessa.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Vaikka vahingon syntymisen 
ehkäisemisen on oltava perimmäinen 
tavoite, paljon voidaan tehdä ehkäisevistä 
toimista huolimatta syntyneestä 
vahingosta aiheutuvien vammojen ja 
terveysongelmien minimoimiseksi. 
Korkeatasoisten tuki- ja hoitopalvelujen 
tarjoaminen uhreille on siten oleellinen 
osa kaikkia toimia, joilla vastataan 
tahallisesti tai tahattomasti syntyneisiin 
vahinkoihin. Asianmukaiset palvelut 
muiden kuin kuolemaan johtaneiden 
loukkaantumisten uhreille vähentävät 
lyhyen ja pitkän aikavälin 
vammautumisten määrää ja auttavat 
kärsimään joutuneita selviytymään 
vahingon vaikutuksista elämäänsä. Tässä 
yhteydessä ei riitä, että uhreilla on oikeus 
saada lääketieteellistä ensiapupalvelua, 
vaan on tunnustettava myös heidän 
pitkäaikaista kuntoutusta, jälkihoitoa ja 
korjausleikkauksia koskevat tarpeensa.

Or. en

Perustelu

Välitön terveydenhoito on ratkaisevan tärkeää heti väkivallan uhriksi joutumisen jälkeen, 
mutta pitkällä aikavälillä toipuminen ja väkivallan jatkumisen estäminen voidaan varmistaa 
ainoastaan siten, että uhrilla on mahdollisuus saada erikoistuneita tuki- ja hoitopalveluja.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Henkilöiden välisen väkivallan, 
eriarvoisuuden ja ihmisoikeuksien välisiin 
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suhteisiin on kiinnitetty kasvavaa huomiota 
lainsäädännössä, tutkimuksessa ja 
käytännön elämässä. Rikoksista ja voiman 
väärinkäytöstä aiheutuva vahinko uhreille 
on tunnustettava riittävällä tavalla, koska 
kyseiset uhrit ovat riippuvaisia 
rikoksentekijästä emotionaalisesti, 
fyysisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. 

Or. en

Perustelu

Uhriksi joutumisen taustasyynä saattaa olla eriarvoisuus. Silloin kyse on ihmisoikeuksien 
loukkaamisesta ja asiaa on selvästikin käsiteltävä osana perusoikeuksia. Tarkistuksella 
kiinnitetään erityistä huomiota uhreihin, jotka ovat emotionaalisessa, taloudellisessa tai 
muussa suhteessa rikoksentekijään ja kehotetaan tunnustamaan uhrien toipumista ja 
kuntoutusta koskevat erityistarpeet. Tarkistuksessa käytetään hyväksi CEDAW-sopimukseen 
liittyvää oikeuskäytäntöä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tietoja annettaessa ne olisi esitettävä 
riittävän yksityiskohtaisina sen 
varmistamiseksi, että uhreja kohdellaan 
kunnioittavasti ja että he voivat tehdä 
tietoon perustuvia päätöksiä 
osallistumisestaan 
oikeudenkäyntimenettelyihin ja 
oikeuksiensa hyödyntämisestä. Tältä osin 
on erityisen tärkeää antaa uhrille tietoja 
mahdollisen oikeudenkäynnin tilanteesta ja 
edistymisestä. Tämä koskee yhtä lailla 
tietoja, joiden perusteella uhri voi päättää, 
vaatiiko hän syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua.

(10) Tietoja annettaessa ne olisi esitettävä 
riittävän yksityiskohtaisina sen 
varmistamiseksi, että uhreja kohdellaan 
kunnioittavasti ja että he voivat tehdä 
tietoon perustuvia päätöksiä 
osallistumisestaan 
oikeudenkäyntimenettelyihin ja 
oikeuksiensa hyödyntämisestä. Tältä osin 
on erityisen tärkeää antaa uhrille tietoja 
mahdollisen oikeudenkäynnin tilanteesta ja 
edistymisestä. Tämä koskee yhtä lailla 
tietoja, joiden perusteella uhri voi päättää, 
vaatiiko hän syyttämättäjättämispäätöksen 
uudelleentarkastelua. Kun annetaan tietoja 
rikoksentekijän vapauttamisesta, uhrin 
tukipalvelujen kautta olisi tarvittaessa 
annettava uhreille ja heidän 
perheenjäsenilleen tehokasta tukea ja 
apua, jotta voidaan minimoida 
toissijaiseksi uhriksi joutumista ja auttaa 
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uhreja selviytymään psykologisesta 
stressistä, jota tällainen tieto aiheuttaa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viranomaisten, uhrin tukipalvelujen ja 
korjaavan oikeuden palvelujen olisi 
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedotusta ja neuvontaa eri välineiden 
avulla muodossa, jota uhri ymmärtää. Olisi 
myös varmistettava, että uhri tulee 
ymmärretyksi oikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana. Tätä varten olisi otettava 
huomioon, kuinka hyvin uhri osaa kieltä, 
jolla tieto annetaan, sekä uhrin ikä, 
kypsyysaste, älylliset ja emotionaaliset 
valmiudet, lukutaito sekä mahdollinen 
psyykkinen tai fyysinen haitta, joka liittyy 
esimerkiksi näköön tai kuuloon. Myös 
uhrin mahdollisesti rajoittunut kyky 
välittää tietoa on otettava huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

(11) Toimivaltaisten viranomaisten, uhrin 
tukipalvelujen ja korjaavan oikeuden 
palvelujen olisi mahdollisuuksien mukaan 
annettava tiedotusta ja neuvontaa eri 
välineiden avulla muodossa, jota uhri 
ymmärtää. Olisi myös varmistettava, että 
uhri tulee ymmärretyksi 
oikeudenkäyntimenettelyjen aikana. Tätä 
varten olisi otettava huomioon, kuinka 
hyvin uhri osaa kieltä, jolla tieto annetaan, 
sekä uhrin ikä, kypsyysaste, älylliset ja 
emotionaaliset valmiudet, lukutaito sekä 
mahdollinen psyykkinen tai fyysinen 
haitta, joka liittyy esimerkiksi näköön tai 
kuuloon. Myös uhrin mahdollisesti 
rajoittunut kyky välittää tietoa on otettava 
huomioon 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 

(12) Oikeus ei voi todella tapahtua, ellei 
uhri pysty kunnolla selittämään rikoksen 
olosuhteita ja todistamaan tavalla, jota 
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toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen, 
jotta uhri voi käyttää oikeuksiaan.

toimivaltaiset viranomaiset ymmärtävät. 
On niin ikään tärkeää huolehtia siitä, että 
uhria kohdellaan kunnioittavasti ja että hän 
voi hyödyntää oikeuksiaan. Siksi uhria 
kuulusteltaessa ja hänen osallistuessaan 
oikeudenistuntoon olisi aina oltava 
saatavilla maksuton tulkkaus. 
Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen muissa 
vaiheissa tulkkauksen ja kääntämisen tarve 
voi vaihdella käsiteltävän asian sekä uhrin 
tilanteen, menettelyihin osallistumisen ja 
mahdollisten erityisoikeuksien mukaan. 
Näin ollen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä tällaisissa tapauksissa siinä 
määrin kuin on tarpeen, jotta uhri voi 
käyttää oikeuksiaan. Tämän direktiivin 
mukainen tulkkaus ja kääntäminen olisi 
järjestettävä yhdellä uhrien puhumista ja 
ymmärtämistä kielistä, jotta he saavat 
mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan 
täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu
Kieli ja tapa, jolla viranomaiset tiedottavat uhreille on oleellisen tärkeää pelottavan ja 
epäkunnioittavan kohtelun välttämisen kannalta. Pelottava ja epäkunnioittava kohtelu saattaa 
pahentaa uhrien tilannetta ja vaikeuttaa oikeuskäsittelyä. Uhrin ei pitäisi tuntea syyllisyyttä 
häntä kohdanneesta onnettomuudesta. On varmistettava tiedottaminen ja kääntäminen 
kielelle, jota uhri ymmärtää vaivattomasti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 

(13) Uhrille olisi tarjottava joko 
valtiollisten tai valtiosta riippumattomien 
järjestöjen tukea rikoksen 
tapahtumahetkestä alkaen kaikissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn vaiheissa 
ja myös niiden jälkeen uhrin tarpeiden 
mukaan. Tukea olisi annettava eri keinoin 
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ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi.

ilman liiallisia muodollisuuksia ja 
riittävästä alueellisesta kattavuudesta 
huolehtien, jotta uhrilla on mahdollisuus 
hyödyntää tukipalveluja. Jotkin 
uhriryhmät, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoli-, rotu- tai muihin 
ennakkoluuloihin perustuvien viharikosten 
taikka terrorismin uhrit, voivat tarvita 
asiantuntijan tukipalveluja heihin 
kohdistuneen rikoksen erityispiirteiden 
vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava 
uhrien suojeluun, apuun ja tukeen 
tarvittavat resurssit. 

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa suositellaan, että jäsenvaltioiden olisi osallistuttava aktiivisesti 
tarvittavien resurssien suunnitteluun ja järjestämiseen uhrin tukipalveluja varten. Kuten 
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi todetaan, uhrien kansallisten tukipalvelujen rahoittaminen on 
eräs tapa uhrin oikeuksien toteutumisen tehostamiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle.
Tällainen alttius voidaan yleensä havaita 
uhrin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sekä rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan ja
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 

(17) Jotkut uhrit ovat 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
erityisen alttiita toissijaiselle tai toistuvalle 
uhriksi joutumiselle ja rikoksentekijän tai 
hänen rikoskumppaniensa pelottelulle ja 
siten heillä on erityistarpeita. Tällainen 
alttius voidaan yleensä havaita uhrin 
henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä 
rikoksen lajin ja luonteen perusteella.
Niinpä jotkut uhrit, kuten lapset, 
vammaiset, seksuaalisen väkivallan uhrit, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit, 
läheisessä ihmissuhteessa tapahtuvan 
väkivallan uhrit, terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden uhrit sekä
ihmiskaupan uhrit ovat useimmiten alttiita 
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epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

uudelleen uhriksi joutumiselle, ja he 
tarvitsevat erityisiä suojelutoimenpiteitä.
Näiden suojelutoimenpiteiden saatavuutta 
olisi rajoitettava ainoastaan 
poikkeustapauksissa, kuten syytetyn tai 
epäillyn perusoikeuksien ottamiseksi 
tasapuolisesti huomioon tai uhrin toiveesta.
Tässä direktiivissä ei käsitellä 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon tai 
lapsipornografiaan liittyviä asioita siltä 
osin kuin niihin sovelletaan jo 
hyväksytyissä tai neuvoteltavina olevissa 
erillissäädöksissä olevia 
yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Uhrien määritteleminen erityisen alttiiksi voidaan katsoa tahattomaksi syrjinnäksi, jossa 
uhrin persoonallisuutta ennen rikoksen kohteeksi joutumista pidetään ainoana heitä 
määrittävänä perusteena. Siksi tällä tarkistuksella otetaan käyttöön käsite uhrista, jolla on 
erityistarpeita. Käsitettä käytetään kaikkialla direktiivissä. Muilla tarkistuksilla vaaditaan 
positiivisia toimia sen varmistamiseksi, että kaikissa tukitoimissa käsitellään ja otetaan 
huomioon niiden uhrien tarpeet, joilla on erityistarpeita.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka 
kohdistuu henkilöön tämän sukupuolen 
takia. Se on väkivallan muoto, joka 
kohdistuu suhteettomasti naisiin ja joka 
saattaa liittyä muun muassa väkivaltaan 
läheisissä ihmissuhteissa, seksuaaliseen 
väkivaltaan (mukaan luettuna 
seksuaaliset hyökkäykset ja seksuaalinen 
häirintä), seksuaalisessa tarkoituksessa 
tapahtuvaan ihmiskauppaan ja 
orjuuttamiseen, intiimeihin suhteisiin 
liittyvään väkivaltaan ja muihin 
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haitallisiin käytäntöihin kuten 
pakkoavioliittoihin ja naisten sukuelinten 
silpomiseen. Myös homo- ja transfobiset 
hyökkäykset on määritelty sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodoiksi. 
Tutkimusten mukaan yksi viidestä tai 
neljästä naisesta on aikuisena kokenut 
fyysistä väkivaltaa ainakin kerran ja yli 
kymmenesosa on kokenut seksuaalista 
väkivaltaa, johon on liittynyt 
voimankäyttöä. Siksi on tärkeää 
kriminalisoida kaikki sukupuoleen 
perustuvan väkivallan muodot ja tarjota 
uhreille erityisiä ennaltaehkäiseviä ja 
suojelevia toimia ja oikeussuojakeinoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan, että sukupuoleen perustuva väkivalta eroaa muista väkivallan 
tyypeistä siinä, että uhrin sukupuoli on ensisijainen motiivi väkivallanteoille. Toisin sanoen 
sukupuoleen perustuva väkivalta viittaa mihin tahansa henkilöön kohdistuvaan vahinkoon, 
jonka motiivina ovat havaitut erot uhrin ja rikoksentekijän välillä. On huomattava 
tarkistuksessa esitetty seksuaalisen väkivallan määritelmä, johon sisältyvät sekä seksuaalinen 
hyökkäys että häirintä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Läheisessä ihmissuhteessa 
esiintyvä väkivalta on vakava ja usein 
piilossa oleva sosiaalinen ongelma, johon 
sisältyy intiimien kumppanien tai entisten 
kumppanien tai muiden perheenjäsenten 
harjoittama väkivalta. Suurin osa 
tällaisesta väkivallasta esiintyy 
välittömässä sosiaalisessa ympäristössä ja 
sen pääsiallisia uhreja ovat naiset. 
Tällainen väkivalta voi kattaa fyysisen ja 
henkisen väkivallan, mutta myös 
seksuaalisen ja taloudellisen 
hyväksikäytön, ja saattaa johtaa uhrien 
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syrjintään ja perusvapauksien 
loukkauksiin. Siksi uhrit tarvitsevat 
erityisiä suojelutoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään kattava määritelmä läheisessä ihmissuhteessa esiintyvälle 
väkivallalle, joka käsittää kaikenlaisen väkivallan, myös henkisen ja taloudellisen väkivallan. 
Tarkistuksessa tunnustetaan, että väkivalta voi jatkua ihmissuhteen päättymisen jälkeen eikä 
siten edellytä todistettuja uhrin ja rikoksentekijän biologisia tai oikeudellisia perhesuhteita tai 
todisteita yhteisestä asumisesta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Terrorismin uhrit ovat erityisen 
haavoittuvassa asemassa rikoksen 
erityisluonteen takia. He kärsivät 
rikoksentekijään kytköksissä olevien 
yhteisöjen jäsenten harjoittamasta 
pelottelusta, uhkaavasta käyttäytymisestä 
ja uhkaamisesta kostolla. Terrorismin 
uhreille olisi siten tarjottava erityistä 
tukea ja tunnustusta yhteiskunnan taholta 
ja heitä olisi suojeltava kaikenlaiselta 
altistumiselta vihalle ja pelolle. Komission 
ja jäsenvaltioiden olisi harkittava erityisen 
terrorismin uhreja koskevan 
lainsäädännön säätämistä, jotta voidaan 
tunnustaa kyseisten uhrien asema 
julkisesti ja antaa yksityiskohtaisia 
säännöksiä, joilla varmistetaan 
asianmukainen suojelu ja tuki sekä 
tunnustetaan muun muassa seuraavat 
oikeudet: oikeus pitkäaikaiseen 
hätäapuun, kattavaan hyvitykseen, 
yksityis- ja perhe-elämän suojeluun sekä 
ihmisarvon ja turvallisuuden suojeluun 
sekä oikeus saada tietää totuus ja oikeus 
muistamiseen.
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Or. en

Perustelu

Oikeus saada tietää totuus tarkoittaa sitä, että uhreilla on oikeus saada täydelliset ja kattavat 
tiedot toimista, jotka johtivat heidän uhriksi joutumiseensa, asian kanssa tekemisissä 
ihmisistä ja heitä motivoineista olosuhteista. Uhreilla on oikeus saada tietää totuus 
olosuhteista, joissa väkivaltaiset teot tehtiin, ja mahdollisesti kuolleitten tai kadonneitten 
kohtalosta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden uhreille olisi annettava 
erityistä tukea, kun otetaan huomioon, 
että yksilön oikeuden loukkaaminen tällä 
tavalla loukkaa myös yhteiskunnan 
oikeuksia. Yksilön oikeutta olisi siten 
suojeltava erityisellä tavalla, koska se 
vaikuttaa kollektiivisiin oikeuksiin.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, sukupuolinen
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

(18) Myös muihin kuin edellä mainittuihin 
ryhmiin kuuluva uhri voi olla haavoittuva 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai 
rikoksen luonteen vuoksi ja hänellä 
saattaa olla erityistarpeita. Tällöin 
haavoittuvuus voidaan todeta luotettavasti 
vain yksilöllisellä arvioinnilla, joka on 
annettava suojelutoimenpiteitä koskevien 
suositusten antamisesta vastaavan tahon 
tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Arvioinnissa olisi otettava 
huomioon muun muassa uhrin ikä, 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, etninen 
alkuperä, rotu, uskonto, seksuaalinen
suuntautuminen, terveydentila, 
vammaisuus, kommunikaatiovaikeudet, 
suhde tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn, aiemmat kokemukset 
rikoksista, rikoksen laji ja luonne, kuten 
onko kyseessä viharikos, järjestäytynyt 
rikollisuus tai terrorismi, sekä se, onko uhri 
ulkomaalainen. Terrorismin uhreihin on 
kiinnitettävä arvioinnissa erityistä 
huomiota, koska terroritekoja on 
monenlaisia joukkoterrorismista yksilöihin 
kohdistuvaan terrorismiin.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Haavoittuvaksi todetulle uhrille on 
tarjottava tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttamista hänen suojelemisekseen 

(19) Uhrille, jolla on havaittu olevan 
erityistarpeita, on tarjottava tarvittavien 
toimenpiteiden toteuttamista hänen 
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rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi määritettävä yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

suojelemisekseen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana.
Näiden toimenpiteiden täsmällinen luonne 
ja laajuus olisi määritettävä yksilöllisen 
arvioinnin ja uhrin kanssa käytävien 
keskustelujen perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Oikeudenkäyntiin liittyvien 
uhrin huolten ja pelkojen olisi oltava 
ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan 
tarvetta tiettyyn toimenpiteeseen.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioiden olisi, samalla kun 
ne tunnustavat ilmaisunvapauden 
periaatteen, tarvittaessa kannustettava 
tiedotusvälineitä ja journalisteja 
hyväksymään tiedotustoimintaa koskevia 
itsesäätelyohjeita ja toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että uhrien ja heidän 
perheenjäsentensä yksityis- ja perhe-
elämää suojellaan. Jäsenvaltioiden olisi 
rajoitettava tiedotusvälineitä 
haastattelemasta uhreja sopimattomalla 
hetkellä, haastattelemasta lapsiuhreja, 
keskustelemasta rikosten julmista 
yksityiskohdista, julkaisemasta tietoa, joka 
saattaa vaikuttaa kielteisesti uhrin 
uskottavuuteen, tekemästä rikoksentekijää 
suosituksi ja syyttämästä rikoksesta uhria.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
uhreilla on tehokkaita oikeussuojakeinoja 
silloin, kun heidän oikeuttaan yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamiseen on 
loukattu.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Uhrien oikeuksien ja etujen 
tehokkaamman suojelun helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kehitettävä yleinen ja 
kattava usean eri tahon lähestymistapa. 
Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että on olemassa 
asianmukaisia mekanismeja, jotka 
antavat mahdollisuuden tuomioistuinten, 
syyttäjävirastojen, 
lainvalvontaviranomaisten, paikallis- ja 
alueviranomaisten, valtiosta 
riippumattomien järjestöjen ja muiden 
asiaankuuluvien organisaatioiden 
tehokkaaseen yhteistyöhön. Mekanismilla 
tarkoitetaan mitä tahansa virallista tai 
epävirallista rakennetta, kuten sovittuja 
menettelyjä, neuvottelufoorumeja tai 
muita menetelmiä, joiden avulla useat 
ammatti-ihmiset voivat tehdä yhteistyötä 
määrämuotoisesti.

Or. en

Perustelu

Tunnustamalla se, että avun antamiseen on tarpeen ottaa mukaan eri ammattien edustajia, 
tällä tarkistuksella hyväksytään lähestymistapa, jossa rakennetaan yhteistyöhön perustuvaa 
useasta eri tahosta koostuvaa tuki- ja suojelurakennetta. Tarkistuksella ei edellytetä sellaisen 
virallisen elimen tai instituution perustamista, jonka kustannuksista jäsenvaltiot vastaisivat, 
vaan pikemminkin kannustetaan käyttämään olemassa olevaa potentiaalia yhdessä 
tehokkaammin.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta.

(24) Kaikille viranomaisille, jotka 
todennäköisesti joutuvat kohtaamaan 
uhreja rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
yhteydessä, olisi annettava uhrien tarpeiden 
tunnistamista ja täyttämistä koskevaa 
perus- ja jatkokoulutusta yhteyksien 
edellyttämälle tasolle asti. Tähän olisi 
sisällytettävä tarvittavassa määrin 
asiantuntijakoulutusta. Poliisi, 
syyttäjäviranomaiset jaa muu 
sukupuoleen perustuvien 
väkivaltatapausten kanssa tekemisissä 
oleva henkilöstö olisi koulutettava 
käyttämään asianmukaisia menetelmiä, 
joilla voidaan käsitellä tällaisen 
väkivallan uhreja ottaen huomioon 
sukupuoleen liittyvät näkökohdat. 
Tällainen koulutus olisi 
institutionalisoitava ja standardoitava 
kaikkialla jäsenvaltioissa ja se olisi 
toteutettava läheisessä yhteistyössä 
valtiosta riippumattomien järjestöjen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille palveluja tarjoavien tahojen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus velvoittaa jäsenvaltiot tarjoamaan asianmukaista koulutusta sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrien kanssa tekemisissä olevalle asiaankuuluvalle 
ammattihenkilöstölle. Kuvattu koulutus lisäisi ammattihenkilöstön tietoisuutta sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrien erityistarpeista ja auttaisi osaltaan muuttamaan näiden 
ammattihenkilöiden näkemyksiä ja käyttäytymistä uhreja kohtaan. Säännös siitä, että 
tällainen koulutus olisi suunniteltava valtiosta riippumattomia järjestöjä kuullen, on 
seurausta useiden eri tahojen yhteistyön korostamisesta.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

(25) Rikoksia ehkäisevien politiikkojen 
sekä sellaisten toimenpiteiden, jotka 
vähentävä ihmisten riskiä joutua rikoksen 
uhreiksi, luomiseksi ja tehostamiseksi
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustetut ja aktiiviset valtiosta 
riippumattomat järjestöt, jotka 
työskentelevät rikoksen uhrien parissa, ja 
tehtävä niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä 
erityisesti toimintapoliittisten aloitteiden, 
tiedotus- ja valistuskampanjoiden, 
tutkimus- ja koulutusohjelmien, 
koulutuksen sekä uhrien 
suojelutoimenpiteiden vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Uudelleen uhriksi joutumista, 
pelottelua ja syrjintää voi tapahtua silloin, 
kun uhrit ovat hyväksikäytön kohteina 
heidän henkilökohtaisten piirteittensä, 
kuten rodun, uskonnon, mielipiteiden, 
kansallisuuden, iän, seksuaalisen 
suuntautuneisuuden, vammaisuuden, 
sukupuolen tai sosiaalisen taustan takia, 
mikä on tärkein syy sille, että 
ilmoittamatta jääneiden rikosten 
lukumäärä on korkea. Vähäinen 
luottamus rikosoikeudelliseen 
järjestelmään, vaikeudet 
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valitusjärjestelmän ymmärtämisessä ja 
pelko asiattomasta kohtelusta 
viranomaisten taholta siksi, että uhria ei 
uskota tai siksi, että uhria ei kunnioiteta 
tai tunnusteta uhriksi, ovat muita syitä 
rikosten ilmoittamatta jättämiselle. 
Ilmoittamiseen kannustamiseksi ja sen 
helpottamiseksi ja siksi, että voidaan 
antaa uhreille mahdollisuus rikkoa 
toistuvan uhriksi joutumisen kehä, on 
välttämätöntä, että uhrien saatavana on 
luotettavia tukipalveluja ja että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat valmiita 
vastaamaan uhrien ilmoituksiin 
kunnioittavalla, hienotunteisella, tasa-
arvoisella ja ammatillisella tavalla. Tämä 
edellyttää kaikkien asianmukaisten 
viranomaisten riittävää kouluttamista ja 
asianmukaista erikoistumista sekä 
säännöksiä, joissa kiinnitetään riittävää 
huomiota uhrien oikeuksiin, mukaan 
luettuna oikeus saada suojaa pelottelulta 
ja toissijaiselta uhriksi joutumiselta. 
Toimenpiteisiin voisi kuulua myös se, että 
annetaan kolmansille osapuolille 
mahdollisuus tehdä ilmoituksia ja että 
annetaan uhrien tukijärjestöille valtuudet 
osallistua oikeuskäsittelyihin uhrien 
puolesta, ja siten, että annetaan 
mahdollisuus käyttää 
viestintäteknologioita, kuten sähköpostia, 
ja esittää valituksia elektronisessa 
muodossa. 

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Unionin laajuisten ja 
rakenteellisempien seurantajärjestelmien 
kehittämiseksi rikosten uhreja varten, 
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uhrien auttamiseksi tässä direktiivissä 
säädettyjen oikeuksien ja palvelujen 
käyttämisessä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä, jolla luodaan uhreja tukevien 
unionin nykyisten järjestöjen ja 
organisaatioiden avulla eurooppalainen 
verkosto, joka perustaa unionin laajuisen 
tilastollisen tietokannan. Tällaiseen 
tietokantaan olisi sisällyttävä tiedot 
vähintään uhrien lukumäärästä, iästä, 
sukupuolesta ja kansallisuudesta, uhrien 
käyttämien palvelujen lajista ja 
mahdollisista puutteista palvelujen 
tuottamisessa.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 c) Tämän direktiivin soveltamisen 
arvioinnin helpottamiseksi jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava komissiolle rikosten 
uhreja koskevien kansallisten 
menettelyjen soveltamista koskevat 
merkitykselliset tiedot, mukaan luettuina 
ainakin uhrien lukumäärä, sukupuoli, ikä 
ja kansallisuus, ilmoitettujen rikosten 
lukumäärä, tyyppi tai luonne ja niiden 
palvelujen laji, joihin uhrit ohjattiin. 
Tiedoissa olisi oltava myös tietoja 
kaikentyyppisen väkivallan syistä ja 
esiintymistiheydestä, toimista, joita on 
toteutettu sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi ja 
poistamiseksi, uhrien suojelemiseksi ja 
rikoksentekijöiden rankaisemiseksi sekä 
näiden toimien tehokkuudesta.

Or. en



PR\889760FI.doc 27/66 PE480.616v01-00

FI

Perustelu

Hajallaan olevien merkityksellisten tilastotietojen kerääminen säännöllisin väliajoin 
kaikentyyppisistä väkivallanteoista, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, auttaisi 
tekemään näyttöön perustuvan arvion siitä, onko väkivallalle altistuneiden tarpeisiin vastattu 
asianmukaisesti. Kansallisten tilastojen ja tietojen toimittaminen Euroopan komissiolle 
auttaisi myös kehittämään rajatylittävää yhteistyötä ja antaisi mahdollisuuden tehdä 
rajatylittäviä vertailuja ja eurooppalaisia vertaisanalyysejä nykyisistä hyvistä käytännöistä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään 
viranomaisiin, uhrien tukipalveluihin tai 
korjaavan oikeuden palveluihin.

Tämän direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista suojelua ja tukea, että he 
voivat osallistua 
rikosoikeudenkäyntimenettelyihin, että 
heidät tunnustetaan uhreiksi ja että heitä 
kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti 
ja ammattitaitoisesti ilman minkäänlaista 
syrjintää heidän kaikissa yhteyksissään
toimivaltaisiin viranomaisiin, uhrien 
tukipalveluihin tai korjaavan oikeuden 
palveluihin.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) perheenjäsentä tai henkilö, joka on 
tunnustettu sellaisen uhrin, joka ei ennen 
rikosta kyennyt tai rikoksen jälkeen 
kykene huolehtimaan itsestään, 
huoltajaksi tai edustajaksi. 

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a)'sukupuoleen perustuvalla 
väkivallalla' väkivaltaa, joka kohdistuu 
henkilöön tämän sukupuolen tai 
sukupuoli-identiteetin takia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella määritellään kattavasti sukupuoleen perustuva väkivalta ja korostetaan, että 
tällainen väkivalta eroaa muuntyyppisestä väkivallasta siinä, että uhrin sukupuoli tai 
sukupuoli-identiteetti on väkivallanteon pääasiallisena motiivina. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b)'läheisessä ihmissuhteessa esiintyvällä 
väkivallalla' väkivaltaa, jota uhria 
vastaan käyttää henkilö, joka on uhrin 
nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani 
tai muu perheenjäsen. 

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään kattava määritelmä läheisessä ihmissuhteessa esiintyvälle 
väkivallalle, joka käsittää kaikenlaisen väkivallan, myös henkisen ja taloudellisen väkivallan. 
Tarkistuksessa tunnustetaan, että väkivalta voi jatkua ihmissuhteen päättymisen jälkeen eikä 
siten edellytä todistettuja uhrin ja rikoksentekijän biologisia tai oikeudellisia perhesuhteita tai 
todisteita yhteisestä asumisesta.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) missä määrin ja millä ehdoilla uhrilla 
on oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos uhri asuu toisessa jäsenvaltiossa, 
mitä erityisjärjestelyjä hänellä on 
käytettävissään etujensa suojaamiseksi;

h) jos uhri asuu muussa jäsenvaltiossa
kuin siinä, jossa rikos tapahtui, mitkä 
erityiset toimenpiteet, menettelyt tai 
järjestelyt ovat kaikkein sopivimpia uhrin 
oikeuksien ja etujen suojaamiseen;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos uhri kärsii merkittävästä 
traumasta, edellä 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen lisäksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille annetaan seuraavat tiedot:
a) missä määrin uhrilla on oikeus 
lääketieteelliseen hoitoon;
b) missä määrin uhrilla on oikeus 
asiantuntija-apuun, esimerkiksi 
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psykologiseen apuun;
c) missä määrin ja millä ehdoilla uhri voi 
saada apua asianmukaisin 
turvajärjestelyin varustetun, soveltuvan 
vaihtoehtoisen asunnon etsimisessä.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava joko suullisesti tai 
kirjallisesti yksinkertaisella ja 
ymmärrettävällä kielellä ottaen huomioon 
uhrin erityistarpeet ja henkilökohtaiset 
ominaisuudet sekä rikoksen olosuhteet, 
vakavuus ja luonne. 

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan hänen oikeudestaan 
saada seuraavat asiansa käsittelyyn liittyvät 
tiedot, ja jos hän on ilmoittanut 
haluavansa nämä tiedot, että ne 
toimitetaan hänelle:

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ilmoitetaan ilman aiheetonta 
viivytystä hänen oikeudestaan saada 
seuraavat asiansa käsittelyyn liittyvät 
tiedot:

Or. en



PR\889760FI.doc 31/66 PE480.616v01-00

FI

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) mikä tahansa päätös aloittaa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt, mukaan 
lukien rikossyytteiden valinnan 
perustelut;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mikä tahansa päätös lopettaa uhrin 
tekemän rikosilmoituksen perusteella 
aloitetut rikosoikeudenkäyntimenettelyt, 
kuten päätös lopettaa rikostutkinta, päätös 
luopua syytteestä tai oikeudenkäynnissä 
annettu lopullinen tuomio ja mahdollinen 
rangaistus, ja tällaisen päätöksen 
perustelut;

a) mikä tahansa päätös lopettaa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt, kuten 
päätös lopettaa rikostutkinta, päätös luopua 
syytteestä tai oikeudenkäynnissä annettu 
lopullinen tuomio, mahdollinen valitus 
tuomiosta ja mahdollinen rangaistus, ja 
tällaisen päätöksen perustelut;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, joiden avulla uhri voi seurata
tekemänsä rikosilmoituksen perusteella 
aloitettujen
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
etenemistä, paitsi poikkeustapauksissa, 
joissa tämä saattaisi haitata 

b) tiedot, joiden avulla uhri voi seurata 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
etenemistä, paitsi poikkeustapauksissa, 
joissa tämä saattaisi haitata 
oikeudenkäynnin asianmukaista sujumista;
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oikeudenkäynnin asianmukaista sujumista;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada tieto, 
kun häneen kohdistuneesta rikoksesta 
syytetty tai tuomittu henkilö vapautetaan.
Uhrille on annettava tämä tieto, jos hän on 
ilmoittanut haluavansa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tarjotaan mahdollisuus saada ilman 
aiheetonta viivytystä tieto, kun häneen 
kohdistuneesta rikoksesta pidätetty, 
tutkintavankeuteen määrätty, syytetty tai 
tuomittu henkilö vapautetaan tai on 
paennut vankeudesta. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että uhrille tarjotaan 
tehokasta tukea ja apua kun hän saa 
tämän tiedon. Uhrille on annettava tämä 
tieto, ellei toimivaltaisen viranomaisen 
tiedossa ole, että vapauttamisesta 
ilmoittaminen johtaa todennäköisesti 
rikoksentekijään kohdistuvaan 
vahinkoon.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille tiedotetaan täysimääräisesti 
oikeudesta saada 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ja että uhri saa ne, ellei 
hän ole ilmoittanut halustaan olla 
saamatta kyseisiä tietoja, ja taattava uhrin 
oikeus milloin tahansa muuttaa 
päätöstään siitä, että hän ei halua kyseisiä 
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tietoja.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ei anneta 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuja tietoja, jos hän on ilmoittanut, 
ettei halua niitä.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrille ei anneta 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, jos hän on ilmoittanut, ettei halua 
niitä, paitsi tapauksissa, joissa 
toimivaltaisen viranomaisen tiedossa on, 
että vapauttamisesta ilmoittamatta 
jättäminen todennäköisesti johtaa uhriin 
kohdistuvaan vahinkoon.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava joko suullisesti tai 
kirjallisesti yksinkertaisella ja 
ymmärrettävällä kielellä ottaen huomioon 
uhrin erityistarpeet ja henkilökohtaiset 
ominaisuudet sekä rikoksen olosuhteet, 
vakavuus ja luonne.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri
ymmärtää ja että häntä ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen
aikana tapahtuvassa yhteydenpidossa 
viranomaisiin, mukaan lukien silloin kun
nämä viranomaiset antavat tietoja.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
uhri ja hänen perheenjäsenensä täysin 
ymmärtävät, että heitä täysin ymmärretään 
kaikessa rikosoikeudenkäyntimenettelyjen
yhteydessä tapahtuvassa yhteydenpidossa
mihin tahansa toimivaltaisiin
viranomaisiin, alkaen ensimmäisestä 
yhteydenpidosta viranomaisiin, 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
ja niiden päättymisen jälkeen, mukaan 
lukien silloin kun viranomaiset antavat 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
mukaiseen oikeuteen tulkkaukseen 
sisältyy asianmukainen apu uhreille, 
joilla on kuulo- tai puhevaikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu 
asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan 
maksutta käännökset seuraavista tiedoista, 
jos ne ilmoitetaan uhrille:

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhri, joka ei ymmärrä tai puhu 
asianomaisessa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyssä 
käytettävää kieltä, saa halutessaan 
maksutta kirjalliset käännökset uhrin 
ymmärtämälle kielelle seuraavista 
tiedoista, jos ne ilmoitetaan uhrille:

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) päätös aloittaa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt, mukaan 
lukien rikossyytteiden valinnan 
perustelut;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päätös uhrin tekemään 
rikosilmoitukseen perustuvien 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
lopettamisesta, ja vähintäänkin tiivistelmä
päätöksen syistä;

b) päätös lopettaa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt, kuten 
päätös lopettaa rikostutkinta, päätös 
luopua syytteestä tai oikeudenkäynnissä 
annettu lopullinen tuomio, mahdollinen 
valitus tuomiosta ja mahdollinen 
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rangaistus, ja tällaisen päätöksen
perustelut;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on määriteltävä 
tapauskohtaisesti. Uhri tai tämän 
oikeusavustaja voi esittää perustellun 
pyynnön siitä, että joku muu tieto on 
oleellisen tärkeä.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
mukaisten menettelyjen mukaisesti oikeus 
riitauttaa ratkaisu, jonka mukaan tulkkausta 
tai kääntämistä ei tarvita, ja, kun niitä on 
tarjottu, mahdollisuus valittaa siitä, että
niiden laatu ei ole riittävä menettelyn 
oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla on kansallisen lainsäädännön 
mukaisten menettelyjen mukaisesti oikeus 
riitauttaa ratkaisu, jonka mukaan tulkkausta 
tai kääntämistä ei tarvita, ja, kun niitä on 
tarjottu, mahdollisuus valittaa siitä, että
tulkkauksen tai kääntämisen laatu ei ole 
riittävä menettelyn oikeudenmukaisuuden 
turvaamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja
tarpeidensa mukaan.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrilla ja hänen perheenjäsenillään on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien tukipalveluja
hetkestä, jolloin uhri kärsii vahinkoa, 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
ja niiden päättymisen jälkeen ja 
riippumatta siitä, missä rikos tapahtui.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uhrin mahdollisuus käyttää tukipalveluja 
ei riipu siitä, onko uhri tehnyt valituksen 
rikoksesta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tukihenkilö, joka seuraa, tukee ja 
avustaa uhria ja tämän perheenjäseniä 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
heidän tarpeidensa mukaan;



PE480.616v01-00 38/66 PR\889760FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) emotionaalista ja psykologista tukea; c) emotionaalista, psykologista ja 
aineellista tukea;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) jos uhri ja tämän perheenjäsenet 
asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa rikos tehtiin, tiedot 
siinä jäsenvaltiossa saatavana olevista 
uhrien tukipalveluista;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) neuvontaa pelottelun ja uudelleen 
uhriksi johtumisen vaarasta ja keinoista 
niiden ehkäisemiseksi tai välttämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava uhrin 
ohjaamista tukipalveluihin.

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava uhrin 
ohjaamista tukipalveluihin toimivaltaisen 
viranomaisen ja rikosilmoituksen 
vastaanottaneiden muiden 
asiaankuuluvien yksiköiden toimesta.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava uhrien 
yleisten tukipalvelujen lisäksi 
asiantuntijatukipalvelujen perustamista ja 
kehittämistä, mukaan luettuina 
asiantuntijapalvelut sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja läheisessä 
ihmissuhteessa esiintyvän väkivallan 
uhreille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan asiantuntijatukipalveluja, joissa 
tunnustetaan sukupuoleen perustuvan väkivallan ja läheisessä ihmissuhteessa esiintyvän 
väkivallan uhrien koettelemusten erityinen luonne. Tällaisen asiantuntijatuen tavoitteena on 
huolehtia monimutkaisesta tehtävästä, jossa uhreja voimaannutetaan optimaalisen tuen ja 
avun kautta heidän erityistarpeissaan.
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
tuettava yhteisöihin perustuvia aloitteita, 
kuten uhrien tai heidän 
perheenjäsentensä ryhmien 
muodostamista, jotta voidaan edistää 
keskinäistä tukemista, voimaannuttaa 
asianomaisia henkilöitä ja vahvistaa 
solidaarisuutta yhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
saa kirjallisen vahvistuksen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
tekemästään rikosilmoituksesta.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että uhri 
saa kirjallisen vahvistuksen ja kopion
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
tekemästään rikosilmoituksesta.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ottaa vastaan uhrin todistajanlausunto 
välittömästi sen jälkeen, kun rikosilmoitus 
on tehty toimivaltaiselle viranomaiselle;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

UHRIN HAAVOITTUVUUDEN
TUNNUSTAMINEN JA UHRIN 
SUOJELU

UHRIN ERITYISTARPEIDEN
TUNNUSTAMINEN JA UHRIN 
SUOJELU

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä suojelemiseksi
kostolta, pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
niillä on käytössään toimenpiteitä uhrin ja 
hänen perheenjäsentensä turvallisuuden ja 
arvokkuuden suojaamiseksi kostolta, 
pelottelulta tai uudelleen uhriksi 
joutumiselta alkaen ensimmäisestä 
yhteydenpidosta toimivaltaiseen 
viranomaiseen ja jatkuen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana 
sekä niiden päättymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin on luettava erityisesti 
menetelmät uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä fyysiseksi 
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suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin kohtaaminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.

suojelemiseksi, toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että rikoksentekijän ja 
uhrin sekä uhrin perheenjäsenten
kohtaaminen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
tapahtumapaikoilla voidaan välttää, ja 
toimenpiteet, joiden avulla minimoidaan 
riski, että uhrille aiheutuu kuulustelun tai 
todistajanlausunnon antamisen yhteydessä 
psyykkistä tai emotionaalista haittaa, ja 
varmistetaan hänen turvallisuutensa ja 
ihmisarvonsa.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Haavoittuvan uhrin tunnistaminen Uhrin, jolla on erityistarpeita,
tunnistaminen.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi:

1. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät erityistarpeita omaaviksi 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
vuoksi:

Or. en
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Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät haavoittuviksi sen rikoksen 
luonteen tai lajin perusteella, jonka 
kohteeksi uhrit ovat joutuneet:

2. Tässä direktiivissä katsotaan seuraavat 
uhriryhmät erityistarpeita omaaviksi sen 
rikoksen luonteen tai lajin perusteella, 
jonka kohteeksi uhrit ovat joutuneet:

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrit;

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) läheisessä ihmissuhteessa esiintyvän 
väkivallan uhrit;

Or. en



PE480.616v01-00 44/66 PR\889760FI.doc

FI

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) terrorismin uhrit;

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) järjestäytyneen rikollisuuden uhrit.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi,
ovatko he henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen 
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi
alttiita toissijaiselle tai toistuvalle uhriksi
joutumiselle tai pelottelulle.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista muista uhreista tehdään hyvissä 
ajoin kansallisten menettelyjen mukaisesti 
henkilökohtainen arvio sen selvittämiseksi,
onko heillä henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa tai rikoksen 
olosuhteiden, lajin tai luonteen vuoksi
erityistarpeita, jotka liittyvät toissijaiseen 
tai toistuvaan uhriksi joutumiseen tai 
pelotteluun.

Or. en
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
haavoittuviksi tunnistetuista uhreista 
tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa. Tässä arviossa on 
otettava huomioon haavoittuvan uhrin 
toiveet myös siinä tapauksessa, että hän ei 
halua, että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä. 

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikista 1–3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
erityistarpeita omaaviksi tunnistetuista 
uhreista tehdään kansallisten menettelyjen 
mukaisesti hyvissä ajoin henkilökohtainen 
arvio sen selvittämiseksi, mitä 21 ja 
22 artiklassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä heidän hyväkseen 
voidaan toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 
henkilökohtaiset arviot tehdään 
säännöllisin väliajoin koko 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana, 
jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset 
muutokset uhrin henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa tai olosuhteissa, 
tarpeissa ja toiveissa. Henkilökohtaisissa 
arvioissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:
a) uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet 
kuten ikä, sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti, etninen alkuperä, rotu, 
uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, 
terveydentila, vammaisuus, oikeudellinen 
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asema, kommunikaatiovaikeudet, suhde 
tai riippuvuussuhde epäiltyyn tai 
syytettyyn ja aiemmat kokemukset 
rikoksista;
b) rikoksen olosuhteet kuten se seikka, 
että henkilö on joutunut uhriksi toisessa 
maassa;
c) rikoksen laji tai luonne, esimerkiksi se, 
onko uhria käytetty hyväksi fyysisesti tai 
seksuaalisesti;
d) erityistarpeita omaavan uhrin toiveet 
myös siinä tapauksessa, että hän ei halua, 
että hänen hyväkseen toteutetaan 
erityistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Oikeus saada sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja läheisessä ihmissuhteessa 
esiintyvän väkivallan uhreille tarkoitettuja 
erityisiä tukipalveluja
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
läheisessä ihmissuhteessa esiintyvän 
väkivallan uhrilla ja hänen 
perheenjäsenillään on mahdollisuus 
tarpeidensa mukaan käyttää maksutta 
luottamuksellisia uhrien 
asiantuntijatukipalveluja,
a) jotka perustuvat väkivallan 
tarkasteluun sukupuolinäkökulmasta ja 
keskittyvät uhrin ihmisoikeuksiin ja 
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turvallisuuteen;
b) jotka perustuvat integroituun 
lähestymistapaan, jossa otetaan 
huomioon uhrin, rikoksentekijän, lasten 
ja heidän laajemman sosiaalisen 
ympäristönsä suhde;
c) joilla pyritään välttämään toissijaiseksi 
uhriksi joutuminen;
d) joilla pyritään väkivallan uhrien 
voimaannuttamiseen ja taloudelliseen 
riippumattomuuteen;
e) jotka tarvittaessa antavat 
mahdollisuuden käyttää monenlaisia 
suojelu- ja tukipalveluja samoissa tiloissa;
f) joissa käsitellään uhrien, myös 
lapsiuhrien, erityistarpeita.
2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
hyvissä ajoin tarjottavasta taloudellisesta 
tuesta sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ja läheisessä ihmissuhteessa esiintyvän 
väkivallan uhreille ja kiellettävä tällaista 
väkivaltaa kokeneiden kaikenlainen, 
muun muassa työhön, omaisuuteen tai 
asumiseen ja sosiaaliturvaetuuksiin 
liittyvä syrjintä.

Or. en

Perustelu

On ymmärrettävä, että mahdollisuus tuen saamiseen ei ole ainoastaan oikeus uhreille, vaan 
oleellinen osatekijä suojelussa uudelleen uhriksi joutumiselta ja sosiaalis-taloudellisessa 
voimaannuttamisessa. Siksi tässä tarkistuksessa luetellaan useita tavoitteita ja kriteereitä, 
joihin erityistarpeita omaaville uhreille tarjottavilla tukipalveluilla olisi pyrittävä ja joille 
niiden olisi perustuttava. Tarkistuksessa säädetään myös riittävistä taloudellisista 
resursseista uhreille ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien syrjinnän 
nollatoleranssista.
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
18 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b artikla
Seksuaalisen väkivallan uhrien oikeus 
käyttää raiskauksen ja seksuaalisen 
väkivallan uhrien kriisikeskusten 
palveluja
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
seksuaalisen väkivallan uhreilla ja heidän 
perheenjäsenillään on mahdollisuus 
käyttää raiskauksen tai seksuaalisen 
väkivallan uhreille tarkoitettujen 
kriisikeskusten palveluja, joissa tarjotaan 
lääketieteellisiä ja rikosoikeudellisia 
tutkimuksia, psykologista apua ja 
neuvontaa uhreille ja heidän 
perheenjäsenilleen.

Or. en

Perustelu

Seksuaalisen väkivallan traumoja aiheuttava luonne edellyttää koulutetun ja asiantuntevan 
henkilöstön erityisen hienovaraista apua. Tässä tarkistuksella kiinnitetään siksi erityistä 
huomiota tällaisen asiantuntevan tuen tarjoamiseen ja kehotetaan jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että perustetaan riittävä määrä kriisitukikeskuksia raiskausten ja 
seksuaalisen väkivallan uhreille. Euroopan neuvosto suosittelee, että yksi tällainen keskus 
olisi oltava jokaista 200 000 asukasta kohti.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asteittain luotava 
olosuhteet, joilla vältetään uhrin ja 
syytetyn tai epäillyn kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä viranomaisiin, 

1. Jäsenvaltioiden on luotava olosuhteet, 
joilla vältetään uhrin, hänen 
perheenjäsentensä ja syytetyn, epäillyn tai 
rikoksentekijän kohtaaminen kaikissa 
sellaisissa tiloissa, joissa uhri voi joutua 
ottamaan uhrin ominaisuudessaan 
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ja erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään.

henkilökohtaisesti yhteyttä toimivaltaisiin
viranomaisiin, ja erityisesti tiloissa, joissa 
rikosoikeudenkäyntimenettelyt käydään, 
elleivät rikosoikeudenkäyntimenettelyt 
edellytä tällaista yhteyttä tai uhri tällaista 
kohtaamista pyydä.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
uusissa tuomioistuinrakennuksissa on 
erillisiä odotustiloja uhreille.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uhrin kuulustelujen lukumäärä pidetään 
mahdollisimman pienenä ja kuulusteluja 
järjestetään vain, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen
kannalta;

b) uhrin kuulustelujen lukumäärä pidetään 
mahdollisimman pienenä ja kuulusteluja 
järjestetään vain, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä rikostutkinnan ja 
tuomioistuinkäsittelyjen kannalta;

Or. en
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Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
hänen valitsemansa henkilö, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jos väkivallasta ilmoittaminen 
viivästyy kostotoimien, nöyryytyksen tai 
leimatuksi tulemisen pelon takia, 
tällainen viivytys ei anna aihetta 
minkäänlaisiin kielteisiin päätelmiin 
uhrin tekemästä rikosilmoituksesta. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kielletään tuomioistuimia tekemästä minkäänlaisia kielteisiä päätelmiä 
minkään pituisesta viivästyksestä oletetun rikostapahtuman ja siitä ilmoittamisen välillä. 
Myös CEDAW-oikeuskäytäntö tukee vaatimusta siitä, että ilmoittamisen viivästymistä ei saa 
käyttää uhria vastaan.
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Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Haavoittuvan uhrin oikeus suojeluun 
rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana

Erityistarpeita omaavan uhrin oikeus 
suojeluun rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
aikana

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
18 artiklassa tarkoitettujen haavoittuvien
uhrien hyväksi toteutetaan jäljempänä 2 ja 
3 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä 
18 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
henkilökohtaisen arvion perusteella ja 
oikeudellista harkintavaltaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä,
että 18 artiklassa tarkoitettujen
erityistarpeita omaavien uhrien hyväksi 
toteutetaan jäljempänä 2 ja 3 kohdassa 
säädettyjä toimenpiteitä 18 artiklan 
4 kohdassa säädetyn henkilökohtaisen 
arvion perusteella ja oikeudellista 
harkintavaltaa koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Haavoittuvalle uhrille on tarjottava 
seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
rikostutkinnan aikana:

2. Erityistarpeita omaavalle uhrille on 
tarjottava seuraavien toimenpiteiden 
toteuttamista rikostutkinnan aikana:

Or. en



PE480.616v01-00 52/66 PR\889760FI.doc

FI

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikki seksuaalisen väkivallan uhrin 
kuulustelut hoitaa samaa sukupuolta oleva 
henkilö.

d) kaikki seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
läheisessä ihmissuhteessa esiintyvän 
väkivallan uhrin kuulustelut hoitaa uhrin 
valitsemaa sukupuolta oleva henkilö.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Haavoittuvalle uhrille on tarjottava 
seuraavien toimenpiteiden toteuttamista 
tuomioistuinkäsittelyn aikana:

3. Erityistarpeita omaavalle uhrille on 
tarjottava seuraavien toimenpiteiden 
toteuttamista tuomioistuinkäsittelyn 
aikana:

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikostutkinnassa kaikki uhrin kuulustelut 
voidaan tallentaa videolle ja että 
kuulustelujen videotallenteita voidaan 
käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen 

a) rikostutkinnassa kaikki uhrin kuulustelut 
voidaan tallentaa audiovisuaaliselle 
välineelle ja että kuulustelujen
audiovisuaalisia tallenteita voidaan 
käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti; lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikostutkinnassa ja 
rikosoikeudenkäynnissä
lainkäyttöviranomaiset nimeävät 
lapsiuhrille erityisedustajan, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain mukaan voi edustaa lasta 
heidän ja lapsiuhrin välisen eturistiriidan 
vuoksi tai jos lapsi on ilman huoltajaa tai 
joutunut eroon perheestään.

b) rikostutkinnassa ja 
rikosoikeudenkäynnissä toimivaltaiset 
viranomaiset nimeävät lapsiuhrille 
erityisedustajan, jos 
vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain mukaan voi edustaa lasta 
heidän ja lapsiuhrin välisen eturistiriidan 
vuoksi tai jos lapsi on ilman huoltajaa tai 
joutunut eroon perheestään.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan huolehdittava uhrin yksityis- ja 
perhe-elämän suojelusta ja hänen 
henkilötietojensa suojasta alkaen 
ensimmäisestä yhteydenpidosta 
toimivaltaiseen viranomaiseen ja jatkuen 
koko rikosoikeudenkäyntimenettelyjen 
ajan ja niiden jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
lainkäyttöviranomaiset voivat 
tuomioistuinkäsittelyn aikana hyväksyä 
asianmukaisia toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä yksityisyyden ja 
valokuvien suojaamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
lainkäyttöviranomaiset voivat
rikostutkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn 
aikana hyväksyä asianmukaisia 
toimenpiteitä uhrin ja hänen 
perheenjäsentensä yksityisyyden ja 
valokuvien suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Ennaltaehkäisy

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa 
tarkoituksenmukaisia toimia, myös 
internetin avulla, kuten tiedotus- ja 
valistuskampanjoita sekä tutkimus- ja 
koulutusohjelmia, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta tässä direktiivissä 
säädetyistä oikeuksista ja vähentämään 
rikoksen uhriksi joutumisen riskiä 
erityisesti lasten keskuudessa. 
2. Jäsenvaltioiden on laadittava erityisiä 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevia valistuskampanjoita, joilla 
pyritään lisäämään väestön tietoisuutta 
sukupuolueen perustuvasta väkivallasta 
sukupuolten eriarvoisuuden ja 
ihmisoikeuksien loukkaamisen 
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ilmentymänä ja lisäämään tietoa
lainsäädännöstä, jossa käsitellään 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
saatavana olevia oikeussuojakeinoja.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että yleisö on täysin tietoinen väkivallan eri 
muodoista ja myös sukupuoleen perustuvan väkivallan eri ilmenemismuodoista. Sen 
saavuttamiseksi tarvitaan myös julkisia valistuskampanjoita, joissa käsitellään ja selitetään 
tämän direktiivin säännöksiä ja lisätään yleisön tietoisuutta ihmisoikeuksista ja sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvistä asioista. Tällaiset kampanjat auttaisivat tiedottamaan myös uhreille 
heidän oikeuksistaan ja olemassa olevista tukipalveluista.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
23 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b artikla
Rikoksesta ilmoittamisen helpottaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa toimia, joilla 
helpotetaan uhrien mahdollisuuksia 
ilmoittaa rikoksesta.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
poliisit, syyttäjät ja tuomioistuinten 
henkilöstö saavat sekä yleistä että 
asiantuntijakoulutusta sellaiselle tasolle 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että poliisit, syyttäjät, tuomioistuinten 
henkilöstö, juristit ja muut viranomaiset, 
jotka todennäköisesti joutuvat 
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asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

kohtaamaan uhreja, saavat sekä yleistä 
että asiantuntijakoulutusta sellaiselle 
tasolle asti, jota heidän yhteytensä uhreihin 
edellyttävät, jotta he tiedostavat uhrien 
tarpeet ja kohtelevat heitä puolueettomasti, 
kunnioittavasti ja ammattitaitoisesti.

Or. en

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja 
sitä, miten näitä voidaan välttää, sekä 
uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 
merkitystä.

4. Koulutuksessa on käsiteltävä 
työtehtävien sekä lainkäyttäjän ja uhrin 
välisten yhteyksien luonteen ja tason 
mukaan vähintään rikoksen vaikutuksia 
uhriin, pelottelun sekä toissijaisesti tai 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaraa ja 
sitä, miten näitä voidaan välttää, sekä 
uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 
merkitystä, väkivallan 
ennaltaehkäisemistä ja havaitsemista, 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä 
uhrien tarpeita ja oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne 
viranomaiset, jotka työskentelevät uhrien 
parissa tai antavat heille tukea, 
työskentelevät yhdessä koordinoidakseen 
uhrien kohtelua ja minimoidakseen 
rikoksen kielteiset vaikutukset, 
toissijaisesti ja toistuvasti uhriksi 
joutumisen vaaran sekä rasitukset, jotka 
aiheutuvat uhrille vuorovaikutuksesta 
rikosoikeudellisten elinten kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne 
viranomaiset, jotka työskentelevät uhrien 
parissa tai antavat heille tukea, 
työskentelevät yhdessä koordinoidakseen 
uhrien kohtelua, helpottaakseen rikoksista 
ilmoittamista ja minimoidakseen rikoksen 
kielteiset vaikutukset, toissijaisesti ja 
toistuvasti uhriksi joutumisen vaaran sekä 
rasitukset, jotka aiheutuvat uhrille 
vuorovaikutuksesta rikosoikeudellisten 
elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kaikissa tämän direktiivin nojalla 
toteutetuissa toimissa otetaan huomioon 
uhrin, rikoksentekijän, lasten ja heidän 
laajemman ympäristönsä suhde, jotta 
voidaan välttää vaara, että heidän 
tarpeitaan käsitellään erillisinä tai 
tunnustamatta sosiaalista todellisuutta. 

Or. en
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Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat lainsäädännölliset ja muut 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät uhrin 
henkeä uhkaavaa vaaraa, hänen 
tilanteensa vakavuutta ja väkivallan 
toistumisen riskiä koskevan arvion, jotta 
riskiä voidaan hallita ja tarvittaessa 
tarjota koordinoitua suojaa ja tukea.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä ja koordinoitava palvelujaan, 
jotta voidaan varmistaa sellaisen 
yhtenäisen oikeudellisen kehyksen 
olemassaolo, joka edistää ihmisoikeuksia 
ja sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan poistamista. 
Tämän toteuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava 
lainsäädännön muiden alojen, kuten 
perhe- ja avioerolainsäädännön, 
omaisuuslainsäädännön, asumista 
koskevien määräysten ja säännösten, 
sosiaaliturvalainsäädännön ja 
työlainsäädännön, säännöksiä.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään osoittamaan, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottava uhrien 
oikeuksia koskeva uusi lainsäädäntö voi olla täysin tehokasta ainoastaan, jos siihen liittyy 
kaiken asiaa koskevan lainsäännön tarkistaminen. Sillä varmistettaisiin, että 
sukupuolidynamiikka on johdonmukaisesti sisällytetty jäsenvaltioiden kaikkeen 
lainsäädäntöön ja että uhrien tarpeisiin pyritään vastaamaan kokonaisvaltaisesti. 

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä, jotta nykyisten 
eurooppalaisten uhreja tukevien 
järjestöjen avulla voidaan luoda 
eurooppalainen verkosto rikoksen uhrien 
seurantaa ja auttamista varten ja 
tilastotietokanta, jonka avulla voidaan 
arvioida tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa sekä tietoja uhrien 
yleisestä lukumäärästä, iästä, 
sukupuolesta ja kansallisuudesta, heidän 
saamiensa palvelujen lajista ja 
mahdollisista puutteista palvelujen 
tarjoamisessa. Eurooppalainen verkosto 
vastaa myös parhaiden käytäntöjen, 
laatuvaatimusten ja rajatylittävän 
neuvonnan kehittämisestä, 
koordinoinnista ja yhteistyöstä, jotta 
käytännöt olisivat yhtenäisiä ja uhrit 
voisivat käyttää heille tämän direktiivin 
mukaisesti tarjottavia oikeuksia ja 
palveluja kaikkialla unionissa.

Or. en

Perustelu

Rikosten todellisuuden ymmärtämiseksi EU:ssa olisi kehitettävä olemassa olevien järjestöjen 
verkosto, joka ottaa käyttöön jäsenvaltioiden välisen tehokkaan tietojenvaihto-ohjelman.
Kustannukset olisivat kohtuulliset, sillä uusia virastoja tai järjestöjä ei tarvita. Tällä 
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tarkistuksella vahvistetaan ajatusta yhteistyöstä ja eurooppalaista vertaisarviointia. 
Yleiseurooppalaisen tietokannan luominen auttaisi selvittämään, millaisia palveluja 
jäsenvaltiossa käytetään uhrien tukemiseen ja voimaannuttamiseen ja kuinka tehokkaita ne 
ovat, ja antaisi paremmat tiedot parhaiden käytäntöjen eurooppalaiseen vertailuun. 

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle tiedot kansallisten 
menettelyjen soveltamisesta rikoksen 
uhreihin viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua direktiivin hyväksymisestä].

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan 
komissiolle kansallisten menettelyjen 
soveltamista rikoksen uhreihin koskevat 
tiedot, mukaan lukien vähintään uhrien 
lukumäärä, sukupuoli, ikä ja kansallisuus 
sekä ilmoitettujen rikosten lukumäärä, 
tyyppi tai luonne ja niiden palvelujen laji, 
joihin uhrit ohjattiin viimeistään ...*. 
*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Kertomus

Komissio toimittaa viimeistään ... päivänä 
…kuuta …* Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.
_____________
*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen.
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Or. en



PE480.616v01-00 62/66 PR\889760FI.doc

FI

PERUSTELUT

Esittelijät suhtautuvat myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi rikoksen uhrien 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Se on osa 
lainsäädäntöpakettia, jonka tarkoituksena on lujittaa uhrien oikeuksia ja johon kuuluu myös 
ehdotus asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojeltutoimenpiteiden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja tiedonanto uhrin oikeuksien lujittamisesta EU:ssa. Siitä 
lähtien kun Lissabonin sopimus tuli voimaan vuonna 2009 ja kun otettiin käyttöön vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden eurooppalaista aluetta koskevat suuntaviivat, kaikenlaisten rikosten 
uhrien suojelu EU:ssa on ollut EU:n esityslistan kärjessä, kuten Tukholman ohjelmassa 
suunniteltiin. 

Komission ehdotus vahvistaa tarvetta hyväksyä kattava eurooppalainen oikeudellinen kehys, 
joka tarjoaa kaikille rikoksen uhreille tunnustuksen ja mahdollisimman kattavan suojan 
heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta. jTämä ehdotus on syntynyt osittain neuvoston 
15. maaliskuuta 2012 hyväksymästä puitepäätöksestä 2011/220/YOS uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Komissio on laajentanut kaikenlaisten rikosten kaikkien 
uhrien oikeuksia vähimmäistasolle kaikkialla EU:ssa ja myöntänyt kaikille uhreille –
riippumatta heidän kansallisuudestaan tai paikasta, jossa rikos tapahtui – muun muassa 
oikeuden saada tietoa, oikeuden ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, oikeuden tulkkaukseen ja 
käännökseen, oikeuden saada oikeusapua, oikeuden käyttää uhrien tukipalveluja, oikeuden 
tulla kuulluksi, oikeuden korjaavaan oikeuteen, oikeuden tapauksessa, jossa tehdään päätös 
syyttämättä jättämisestä, oikeuden välttää uhrin ja rikoksentekijän välistä kontaktia, oikeuden 
uhrin suojeluun kuulustelussa rikostutkinnan aikana. On myös erittäin tärkeää, että tulevassa 
direktiivissä säädetään "uhrin" yhtenäisestä määritelmästä, joka antaa uhrin aseman rikoksesta 
vahinkoa kärsineen henkilön lisäksi myös lähimmille perheenjäsenille. 

Esittelijät pitävät ilahduttavina monia tämän direktiivin ehdotuksia. 

Luottamus oikeuteen on ensisijaista kaikille kansalaisille, mutta erityisesti sellaisille uhreille, 
joiden mielestä heidän oikeutensa kaikuvat kuuroille korville tai ovat tavoittamattomissa. 
Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sovellettava yhteinen ja avoin oikeusjärjestelmä on toteutettava 
pikaisesti, jotta EU voi täyttää Tukholman ohjelman vaatimukset. Tällä direktiivillä ei 
pelkästään puolusteta uhrien oikeuksia ja anneta tukea ja suojaa, vaan myös autetaan unionin 
kansalaisia luottamaan omiin kansallisiin ja naapurivaltioiden oikeusjärjestelmiin, kun 
vähimmäisvaatimukset yhdenmukaistetaan. 

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta johtuvien menettelyiden mukaisesti Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen 51 artiklassa sallitaan mietintöjen laatiminen monialaiselta 
perustalta. Tämän mietinnön laatimisessa on hyödynnetty keskusteluita kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnassa sekä esittelijöiden välistä yhteistyötä. 

Yleinen lähestymistapa – uhrin oikeuksien lujittaminen 

Komission ehdotukseen nyt sisällytetyistä säännöksistä huolimatta voidaan tehdä enemmän 
uhrien tarpeiden täyttämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki uhrit, taustasta tai kärsitystä 
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vahingosta riippumatta, tarvitsevat tunnetta siitä, että tämä direktiivi auttaa heitä. Tutkimukset 
ja tilastot osoittavat, että liian usein uhri ei ilmoita rikoksesta pelon, epävarmuuden tai 
luottamuksen tai tiedon puutteen takia. Haavoittuvuutensa takia uhrit tuntevat tukehtuvansa 
koska oikeudelliset menettelyt ovat liian raskaita. Siksi on tärkeää tarjota uhreille tukea heti 
vahingon tapahduttua. Oikeudellisen prosessin kaikissa vaiheissa uhria on kohdeltava 
kunnioittavasti ja arvokkaasti ja käytännössä kielellä, jota hän ymmärtää. 

Esittelijät katsovat, että tiettyjä näkökohtia on korostettava ja ne on yksilöitävä paremmin. 
Merkittävää henkistä kärsimystä kokeneiden uhrien oikeutta saada tietoa on laajennettava ja 
syvennettävä siitä alkaen hetkestä, jolloin ensimmäinen yhteys toimivaltaiseen viranomaiseen 
syntyy. Uhrin oikeuteen saada tietoa omasta tapauksestaan kuuluu, että jäsenvaltiot tarjoavat 
tukea silloin, kun tieto rikoksentekijän vapauttamisesta annetaan uhrille. Mahdollisen 
henkisen paineen takia, ja jotta väkivallasta kärsineelle henkilölle voidaan tarjota tukea, 
uhrilla on oltava oikeus kieltäytyä tietyistä tiedoista ja myös oikeus peruuttaa 
kieltäytymisensä milloin tahansa. 

Uhrille olisi tarjottava maksutonta tukea alkaen hetkestä, jolloin hän kärsii vahinkoa. Tämä 
koskee myös heidän lapsiaan ja perheenjäseniään. Uhreille annettavan tuen on muututtava 
myös yhteisöihin perustuviksi ohjelmiksi tai aloitteiksi, joita jäsenvaltiot tukevat. Yleensä 
uhrien kannalta on tärkeää, että uhriksi joutuminen saa melko laajan sosiaalisen tunnustuksen. 
Uhrin toipuminen on yhteydessä hänen kokemukseensa yhteiskunnan positiivisista reaktioista, 
jotka osoittavat arvostusta ja tunnustusta uhrin ainutlaatuiselle ja vaikealle tilanteelleen. 
Esittelijät katsovat, että tiedotusvälineillä pitäisi olla merkittävä rooli uhriksi joutumisen 
paremman tunnustamisen edistämisessä yhteiskunnassa samalla, kun tiedotustoiminnan 
hoitamisen yhteydessä toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan uhrin ja 
heidän perheenjäsentensä yksityis- ja perhe-elämän suoja. 

Esittelijät ovat tietoisia siitä, että jäsenvaltioiden toteutettaviksi suositellut lisätoimet voivat 
tietyissä tapauksissa edellyttää määrärahojen uudelleen jakamista tai lisäämistä kansallisille 
viranomaisille. On tärkeää huomata, että komissio arvioi rikosten kokonaiskustannukset 
EU:ssa 233 miljardiksi euroksi. Tähän sisältyvät kustannukset uhreille, työnantajille, valtiolle 
ja koko yhteiskunnalle. Kustannukset johtuvat paitsi rikoksista itsestään, myös uhrille 
annettavan asianmukaisen tuen puutteesta, jota uhri tarvitsee toipumiseen ja selviytymiseen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyistä. Kaikkia toimia, joilla pyritään vahvistamaan uhrin 
oikeuksia ja tarjoamaan asianmukaisia tukipalveluita olisi siten pidettävä 
kustannustehokkaina toimenpiteinä, joilla on positiivinen vaikutus rikoksista ilmoittamiseen 
ja kansallisten oikeus- ja terveysjärjestelmien kestävyyden ylläpitämiseen.

Erityistarpeita omaavien uhrien lisäsuojelu

Esittelijät tukevat direktiivin yleistä ajatusta rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua 
koskevista vähimmäisvaatimuksista, mutta katsovat, että on käsiteltävä perusteellisemmin 
tukipalveluja uhreille, joilla on erityisen suuri vaara joutua kärsimään lisävahingosta, 
pelottelusta tai toistuvasta uhriksi joutumisesta rikosoikeudenkäyntimenettelyjen aikana. 

Esittelijät kannattavat komission ehdotusta haavoittuvien uhrien mainitsemisesta, mutta pitää 
parempana ilmaisua "erityistarpeita omaavat uhrit". Komission ehdotuksessa käytetyssä 
sanastossa tämä uhrien kategoria määritellään "haavoittuviksi uhreiksi", jota voidaan pitää 
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tahattomasti syrjivänä nimityksenä. Monet uhrit, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrit, eivät pidä siitä, että heidät liitetään haavoittuvuuteen. Sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreilla voi olla erityistarpeita ilman, että heitä pidetään haavoittuvina. Komission 
ehdotuksessa aivan oikein mainitaan lapset ja vammaiset henkilöt haavoittuvina uhreina 
heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia. Olisi loogista määritellä vammainen 
henkilö, seksuaalisen hyökkäyksen kohteeksi joutunut nainen tai lapsi haavoittuvaksi uhriksi, 
mutta uhrin henkilökohtaisia ominaisuuksia ennen rikoksen kohteeksi joutumista ei pitäisi 
pitää yksinomaisina kriteereinä uhrin määrittelemisessä. Esittelijät katsovat siten, että tätä 
ryhmää olisi kutsuttava nimellä "erityistarpeita omaavat uhrit" ja että heille olisi tarjottava 
erityisiä suojelutoimenpiteitä. 

Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa suojan antaminen, lääketieteellinen tuki, 
rikosoikeudellinen lääketieteellinen näyttö, psykologinen neuvonta ja oikeusapu. Tällaisten 
tukipalvelujen olisi oltava riittävän laajalti kaikkien uhrien saatavilla jäsenvaltion koko 
alueella.

Uhrien olosuhteiden ja ominaisuuksien arvioinnin parantamiseksi esittelijät ottavat käyttöön 
lisämääritelmät "sukupuoleen perustuva väkivalta" ja "läheisessä ihmissuhteessa esiintyvä 
väkivalta". Sukupuoleen perustuvalla väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka kohdistuu 
henkilöön tämän sukupuolen takia. Läheisessä ihmissuhteessa esiintyvä väkivalta sisältää 
väkivallan, johon syyllistyvät intiimit kumppanit, entiset kumppanit tai muut perheenjäsenet 
ja joka johtaa uhrien syrjintään ja perusvapauksien loukkaamiseen.

Kun käsitellään erityistarpeita omaavia uhreja rikoksen luonteen perustella, olisi tarjottava 
apua myös muun tyyppisille uhreille eikä pelkästään ihmiskaupan tai seksuaalisen väkivallan 
uhreille (kuten komission tekstissä esitetään). 

Myös terrorismin uhrit, järjestäytyneen rikollisuuden uhrit, läheisessä ihmissuhteessa 
esiintyvän väkivallan uhrit ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit olisi sisällytettävä 
erityistarpeita omaaviin uhreihin. Samalla tavalla kuin rikoksen luonne vaihtelee, myös uhrien 
tarpeet vaihtelevat. Erityistarpeiden mainitseminen on arkaluonteista, mutta tärkeää. 
Esimerkiksi terrorismin uhrit eroavat muista urheista sen osalta, missä olosuhteissa terrorin 
uhriksi joutuminen tapahtuu ja mikä on terrorin kohdeyleisö. Terrorismin uhrit edustavat 
laajempaa ryhmää, johon hyökkäys kohdistuu. Terrorin uhrien tunnustaminen merkitsee 
tämän tosiseikan tunnustamista. Tukiryhmät ja oikeusapu terrorismin uhreille kattavat uhrien 
tarpeet neljällä alueella: oikeus oikeuskäsittelyyn, oikeus ihmisarvoon, oikeus totuuteen ja 
oikeus muistamiseen, joista viimemainittu merkitsee terrorismin tuomitsemista, uhriksi 
joutumisen tunnustamista ja muiston säilyttämistä tulevia sukupolvia varten.

Henkilökohtainen arvio ja koulutus

Perinteisen uhreille annettavan tuen ja erityistä julmuutta kokeneille uhreille annettavan 
perushuomion ohella ei saisi väheksyä seuraavia seikkoja: vakava altistuminen tuholle tai 
traumaattinen menetys, traumaattisten tapahtumien kokeminen, nykyinen tai aiempi 
mielenterveyden tila tai mielenterveyden hoito, sosiaalisen tuen puuttuminen, läheisten 
perhesuhteiden ja ystävien tuen puuttuminen. Olisi tuettava sosiaalisessa yhteisössä yksin 
jääneitä, koska juuri heille sosiaalinen tuki ja seuranta voivat olla erityisen tärkeitä.
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Esittelijä katsoo, että henkilökohtainen arvio on tärkeää jo tapahtumien alussa. Arviolla 
tunnistetaan uhrin tarpeet ennen rikosoikeudenkäyntimenettelyjä, niiden aikana ja niiden 
jälkeen. Rikosoikeudenkäyntimenettelyissä viranomaiset eivät useinkaan ole tietoisia uhrin 
tarpeista, mitä tekee yhteistyöstä vaikeaa uhrin kannalta. Poliisi, syyttäjäviranomaiset ja muu 
henkilöstö olisi koulutettava uhrin kohtaamiseen sen mukaan, millaisesta rikoksesta on kyse. 
Jotta voidaan täyttää erityisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan ja läheisessä 
ihmissuhteessa esiintyvän väkivallan uhrien tarpeet, oikeuslaitoksen ammattihenkilöstölle, 
poliisiviranomaisille ja uhrin tukipalvelujen henkilöstölle olisi annettava koulutusta, joka lisää 
heidän tietoisuuttaan sukupuoleen liittyvistä näkökohdista ja auttaa heitä nopeasti 
tunnistamaan uhrin tarpeet ja antamaan tarvittavaa tukea. Esittelijät katsovat, että yhteistyön 
edistämisen hengessä tällainen koulutus olisi toteutettava läheisessä yhteistyössä valtiosta 
riippumattomien järjestöjen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille palveluja 
tarjoavien tahojen kanssa, ja että koulutus olisi institutionalisoitava ja standardoitava 
kaikkialla jäsenvaltioissa.

Uhrien oikeuksien sukupuolidynamiikan ymmärtäminen

Sukupuoleen perustuva väkivalta on väkivallan muoto, joka kohdistuu suhteettoman usein 
naisiin. Tällainen väkivalta saattaa liittyä tapauksiin, joissa väkivaltaa esiintyy läheisessä 
ihmissuhteessa, mutta ei rajoitu niihin. Tutkimusten mukaan yksi viidestä tai neljästä naisesta 
Euroopassa on aikuisena kokenut fyysistä väkivaltaa ainakin kerran ja yli kymmenesosa on 
kokenut seksuaalista väkivaltaa, johon on liittynyt voimankäyttöä. Esittelijät katsovat siksi, 
että on tärkeää kriminalisoida kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot ja tarjota 
niiden uhreille erityisiä ennaltaehkäiseviä ja suojelevia toimia ja oikeussuojakeinoja. 

Tämän saavuttamiseksi esittelijät katsovat, että on välttämätöntä, että erityisiä tarpeita 
omaavien uhrien tukemisessa otetaan huomioon sukupuolidynamiikka ja toimitaan 
sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Esittelijät katsovat, että tällainen 
lähestymistapa on oleellisen tärkeää myös sen kannalta, että voidaan välttää sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrien toissijainen uhriksi joutuminen. 

Esittelijät pyrkivät varmistamaan, että "uhrin" kattava määritelmä hyväksytään unionin tasolla 
ja että erityistarpeita omaavien uhrien tilanne otetaan huomioon, kun suunnitellaan 
asianmukaisia tukipalveluja ja kun koulutetaan uhrien kanssa välittömästi tekemisissä olevia 
ammattihenkilöitä. Direktiivissä luetellaan monia oikeuksia, jotka uhreille olisi taattava. Siten 
direktiivi täyttää rikoksen uhrien ihmisoikeuksien suojaamisessa olevan huomattavan 
puutteen. Esittelijät pitävät sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sukupuolten eriarvoisuuden ja 
ihmisoikeuksien loukkaamisen ilmentymänä ja katsovat, että on annettava voimakkaampi 
tunnustus sille, että naisiin kohdistuva väkivalta on eräs syrjinnän muoto, joka on torjuttava. 

Tehokkaampi yhteistyö ja koordinointi uhrien suojelemiseksi

Jäsenvaltioita kehotetaan kehittämään yleistä moniin eri tahoihin perustuvaa lähestymistapaa, 
jolla varmistetaan tehokas koordinointi uhreille tukea antavien viranomaisten kesken. 
Direktiivissä visioidaan sellaisten virallisten ja epävirallisten rakenteiden luomista, joiden 
avulla oikeuslaitoksen, lainvalvontaviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen ammattihenkilöstö 
voivat toimia yhteistyössä määrämuotoisesti. Esittelijät katsovat, että koordinoitu uhrien 
kohtelu minimoisi rikoksen kielteisiä vaikutuksia, toissijaisesti ja toistuvasti uhriksi 
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joutumisen vaaraa sekä leimaantumista ja rasitusta, jotka aiheutuvat uhrille 
vuorovaikutuksesta rikosoikeudellisten elinten kanssa.

Uhrin yksityisyyden suojelu

Esittelijät katsovat, että uhrin yksityis- ja perhe-elämää on suojeltava kaikkien 
rikosoikeudellisten menettelyjen aikana ja niiden jälkeen. Uhrin yksityisyyden suojeleminen 
vahingon luonteesta riippumatta olisi varmistettava kaikin tavoin, koska se on osa uhrin 
selviytymistä tuomioistuinmenettelystä ja tärkeää hänen henkiselle toipumiselleen. 
Tiedotusvälineet voivat usein aiheuttaa sen, että rikoksen uhri tai rikoksen kokenut henkilö 
joutuu uudelleen uhriksi, kun hänen hyväksikäyttämisensä, hämmennyksensä ja kontrollin 
menettämisensä tunteet korostuvat. Esittelijät vaativat siksi, että tiedotusvälineiden on 
pyrittävä toteuttamaan itsesääntelytoimenpiteitä uhrien henkilökohtaisen koskemattomuuden 
suojelemiseksi median tunkeilevalta huomiolta. 

Eurooppalainen verkosto ja tilastot

Uhrien oikeudet on standardoitava kaikkialla EU:ssa. On luotava hyvin järjestettyjä EU:n 
jäsenvaltioiden välisiä tiedotus- ja valistuskampanjoita, tutkimus- ja koulutusohjelmia ja 
yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan elinten kanssa. Lisäksi on kerättävä tietoja 
kaikentyyppisistä uhreista, jotta rikokset voidaan torjua lopullisesti. Siksi esittelijät kehottavat 
luomaan jo olemassa olevien, uhrien tarpeita käsittelevien eurooppalaisten järjestöjen avulla 
eurooppalaisen uhrien seuranta- ja tukiverkoston ja tilastotietokannan, joka sisältää tiedot 
uhrien lukumäärästä, iästä, sukupuolesta ja kansallisuudesta. Tällainen verkosto voisi tarjota 
rakenteen, jolla pannaan täytäntöön tulevat direktiivit, joilla edelleen laajennetaan ja 
kehitetään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

Kiitokset

Esittelijät ovat kiitollisia komission oikeusasioiden pääosaston antamista selvityksistä, 
keskusteluista varjoesittelijöiden kanssa ja EU:n puheenjohtajavaltion Tanskan avusta. 
Esittelijät kiitävät myös uhrien oikeuksien, tukemisen ja suojelun parissa työskentelevien 
järjestöjen, organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen esittämistä kannoista ja niiden antamasta 
asiantuntija-avusta.


