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PR_COD_1amCom

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti 
javaslatról
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0275),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
82. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamentnek (C7–0127/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a …. parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról 
szóló (2. sz.) jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolással ellátott véleményre,   amely azt 
hangsúlyozza, hogy a jogalkotási aktus tervezete nem áll összhangban a szubszidiaritás 
elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által folytatott 
közös tanácskozásokra (A7-0000/2012),

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-
000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Tanács a sértettek jogainak és 
védelmének különösen a büntetőeljárások 
során való megerősítésére vonatkozó 
ütemtervről szóló, 2011. június 10-i 
állásfoglalásában kijelentette, hogy uniós 
szinten kell fellépni a bűncselekmények 
áldozatai jogainak megerősítése, valamint 
támogatásuk és védelmük érdekében. 
Ebből a célból és az állásfoglalással 
összhangban ennek az irányelvnek az a 
célja, hogy felülvizsgálja és kiegészítse a 
2001/220/IB kerethatározatban1 lefektetett 
elveket és jelentős előrevivő lépéseket kell 
tenni az egész Unióban az áldozatok 
védelme érdekében, különösen a 
büntetőeljárások keretében.
____________________

1 HL L 82., 2001.3.22., 1. o.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez az irányelv az áldozatok jogainak 
az Unióban történő erősítését célzó 
jogalkotási csomag része. A 
tagállamoknak ezen irányelv 
végrehajtásakor figyelembe kell venniük 
az európai védelmi határozatról szóló, 
2011. december 13-i 2011/99/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet1, és [a 
polgári ügyekben hozott védelmi 
intézkedések kölcsönös elismeréséről] 
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szóló …/2012/EU rendeletet*.
_____________________

1 HL L 388., 2011.12.21, 2. o.
HL – Kérjük, illessze be a számot, címet és 
a hivatkozást.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európa Tanács 2011. április 7-én 
elfogadta a nők elleni erőszak és a 
családon belüli erőszak megelőzéséről és 
az azzal szembeni küzdelemről szóló 
egyezményt, amely magas színvonalú 
normákat állapít meg a nemi alapú 
erőszak megelőzésére, az ilyen erőszak 
áldozatainak védelmére és támogatására, 
illetve az ilyen erőszak elkövetőinek 
üldözésére.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az Európai Tanács által a 2011–
2020-as időszakra szólóan elfogadott, 
nemi esélyegyenlőségről szóló európai 
paktum1 újólag megerősíti az Unió 
kötelezettségvállalását a foglalkoztatás, az 
oktatás és a szociális védelem terén a 
nemek között fennálló szakadék 
megszüntetése, a nők és férfiak számára a 
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munka és a magánélet megfelelőbb 
összeegyeztetésének előmozdítása, és a 
nők elleni erőszak valamennyi formája 
elleni küzdelem iránt.
__________________
1.A Tanács 2011. március 7-i 
következtetéseinek melléklete (7166/11).

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért a sértetteket el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni a
hatóságokkal történő valamennyi 
kapcsolatfelvétel során. A sértett-
támogatási szolgálatnak, illetve a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatnak figyelembe kell vennie a 
sértettek személyes helyzetét és közvetlen 
szükségleteit, életkorát, nemét, 
fogyatékosságát, érettségük fokát, továbbá 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
fizikai, szellemi és erkölcsi épségüket. Meg 
kell védeni őket a másodlagos és az 
ismételt viktimizációtól, valamint a 
megfélemlítéstől, továbbá a gyógyulásukat 
elősegítő, megfelelő támogatásban kell 
részesülniük, és kellő hozzáférést kell 
biztosítani számukra az 
igazságszolgáltatáshoz. 

(5) A bűncselekmény támadás a társadalom 
ellen, valamint a sértettek egyéni jogainak 
megsértése. Ezért az áldozatokat el kell 
ismerni, továbbá tisztelettel, tapintattal és 
szakértelemmel kell velük bánni az 
illetékes hatóságokkal, az áldozatsegítő 
szolgálattal, illetve a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgálattal történő 
valamennyi kapcsolatfelvétel során, 
figyelembe véve az áldozatok személyes 
helyzetét és közvetlen szükségleteit, 
életkorát, nemét, fogyatékosságát, 
érettségük fokát, továbbá teljes mértékben 
tiszteletben tartva fizikai, szellemi és 
erkölcsi épségüket. Meg kell védeni őket a 
másodlagos és az ismételt viktimizációtól, 
valamint a megfélemlítéstől, továbbá a 
gyógyulásukat elősegítő, megfelelő 
támogatásban kell részesülniük, és 
tényleges hozzáférést kell biztosítani 
számukra az igazságszolgáltatáshoz.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
jogok előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a családi- és a 
magánélethez, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.

(7) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveknek. Az irányelv különösen az alábbi 
jogok előmozdítására törekszik: Az 
irányelv különösen az alábbi jogok 
előmozdítására törekszik: az emberi 
méltósághoz, az élethez, a testi és szellemi 
sérthetetlenséghez, a 
megkülönböztetésmentességhez való jog, a 
családi- és a magánélet tiszteletben
tartásához való jog, a tulajdonhoz való jog, 
továbbá a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek jogai, 
valamint a tisztességes eljáráshoz való jog.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 

(9) Egy adott személy sértettnek tekintendő 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt 
azonosították, elfogták, büntetőeljárás alá 
vonták, illetve elítélték-e, továbbá tekintet 
nélkül az elkövető és a sértett közötti 
családi kapcsolatra. A sértettek családtagjai 
szintén sérülnek a bűncselekmény 
következtében, különös tekintettel az 
elhunyt sértett családjára, amelynek jogos 
érdeke fűződik a büntetőeljáráshoz. Ezért e 
közvetett sértetteknek is védelemben kell 
részesülniük ezen irányelv alapján. A 
sértetteknek már a bűncselekmény 
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bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. 

bejelentését megelőzően is megfelelő 
támogatásra és segítségnyújtásra van 
szükségük. E támogatás egyaránt döntő 
szerepet játszhat lehet a sértett 
gyógyulásában, és abban a döntésében, 
hogy később bejelentést tesz a 
bűncselekményről. Az ilyen támogatásra 
és segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezéseket adott esetben a nemek 
sajátosságaihoz kell igazítani.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az előforduló viktimizációt – amely 
nem csak közvetlenül a bűncselekmény, 
hanem az intézmények és magánszemélyek 
áldozatra való reagálásának eredménye, 
ami másodlagos viktimizációként is ismert –
meg kell előzni az áldozatoknak nyújtott 
olyan szolgálatokkal, amelyek az 
igénybevevők számára releváns felfogást 
képviselnek. Ezeknek a szolgálatoknak fel 
kell ismerniük az erőszak adott formájának 
nemi dinamikáját, hatását és 
következményeit, ugyanakkor a nemek 
egyenlőségével és az emberi jogokkal 
foglalkozó keretek között kell működniük.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri az áldozatsegítő szolgálatok szerepét annak biztosításában, hogy az 
áldozatok ne legyenek kitéve másodlagos viktimizációnak. Ebből a célból ajánlja a 
tagállamoknak annak biztosítását, hogy a támogató szolgálatok ismerjék fel az erőszaknak 
való kitettség hatásait és a felgyógyulási folyamat hosszát, és a másodlagos viktimizációt 
kerülő módon kezeljék az áldozatokat. A módosítás a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló 
nyilatkozat hasonló rendelkezéseit tükrözi.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Noha a végső célnak a sérelem 
megelőzésének kell lennie, jelentős tér 
nyílik a sérelemből eredő rokkantság és 
egészségkárosodás minimumra 
szorítására, az előfordulásuk megelőzését 
szolgáló legjobb erőfeszítések ellenére. Az 
áldozatok számára kiváló minőségű 
szolgáltatások nyújtása ezért a szándékos 
és gondatlan sérelemre adott reakció 
alapvető fontosságú eleme. A nem 
végzetes sérülések áldozatainak nyújtott 
megfelelő szolgáltatások megelőzhetik a 
későbbi haláleseteket, csökkenthetik a 
rövid és hosszú távú rokkantság 
időtartamát, és segíthetnek az 
érintetteknek a sérülés életükre gyakorolt 
hatásának feldolgozásában. Ezzel 
összefüggésben az áldozatok sürgősségi 
orvosi ellátás igénybevételére vonatkozó 
joga nem elegendő és teljes körű 
elismerést igényel az olyan 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, mint az 
utógondozás és a korrekciós sebészet.

Or. en

Indokolás
Miközben az egészségügyi ellátáshoz időben történő hozzájutás kulcsfontosságú közvetlenül 
az erőszak bekövetkezését követő pillanatokban, a hosszú távú rehabilitáció és a további 
erőszak megelőzése csak szakosodott áldozatsegítő és gondozó szolgálatok elérhetőségén 
keresztül valósítható meg.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A személyek közötti erőszak, az 
egyenlőtlenség és az emberi jogok 
kapcsolata egyre inkább a jog, a kutatások 
és a gyakorlat előterébe kerül. Az áldozat 
bűncselekmény és erővel való visszaélés 
következtében elszenvedett sérelmét 
megfelelően el kell ismerni, mivel ezek az 
áldozatok az elkövetővel érzelmi, fizikai, 
pénzügyi vagy társadalmi függőségi 
viszonyban állnak. 

Or. en

Indokolás

Az egyenlőtlenség lehet a viktimizáció mögöttes oka, ami viszont az emberi jogok sérelmét 
valósítja meg, a kérdéskört ezzel az alapvető jogok színterére helyezve. A módosítás külön 
figyelmet fordít azokra az áldozatokra, akik az elkövetővel érzelmi, pénzügyi vagy más 
kapcsolatban állnak, és kéri a felgyógyulás és rehabilitáció tekintetében fennálló sajátos 
szükségleteik elismerését. A módosítás a CEDAW ítélkezési gyakorlatát hasznosítja.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nyújtott tájékoztatásnak kellően 
részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
sértettek tiszteletteljes bánásmódban 
részesüljenek, valamint hogy képesek 
legyenek megalapozott döntést hozni az 
eljárásban való részvételükről, és arról, 
hogy miként élnek a jogaikkal. A 
fentiekkel összefüggésben különösen 
fontos az a tájékoztatás, amely révén a 
sértett értesülhet az eljárás aktuális 
állásáról és előrehaladásáról. Úgyszintén 
fontosak azon információk, amelyek 

(10) A nyújtott tájékoztatásnak kellően 
részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
sértettek tiszteletteljes bánásmódban 
részesüljenek, valamint hogy képesek 
legyenek megalapozott döntést hozni az 
eljárásban való részvételükről, és arról, 
hogy miként élnek a jogaikkal. A 
fentiekkel összefüggésben különösen 
fontos az a tájékoztatás, amely révén a 
sértett értesülhet az eljárás aktuális 
állásáról és előrehaladásáról. Úgyszintén 
fontosak azon információk, amelyek 
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alapján a sértett eldöntheti, hogy kéri-e a 
vád elejtéséről szóló határozat 
felülvizsgálatát.

alapján a sértett eldöntheti, hogy kéri-e a 
vád elejtéséről szóló határozat 
felülvizsgálatát. Az elkövető szabadon 
bocsátására vonatkozó tájékoztatás 
megadásakor az áldozatoknak és 
családjuknak tényleges támogatást és 
segítséget kell nyújtani – adott esetben az 
áldozatsegítő szolgálatokon keresztül –
annak érdekében, hogy a másodlagos 
viktimizáció kockázata a legkisebbre 
legyen szorítható, és segíteni lehessen az 
áldozatoknak az ilyen tájékoztatásból 
származó pszichológiai stressz 
feldolgozásában.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóságok által adott tájékoztatást és 
tanácsokat, az áldozatsegítő 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos formában, és olyan 
módon kell nyújtani, amelyet az áldozatok 
képesek megérteni. Arról is gondoskodni 
kell, hogy meg tudják érteni a sértettet az 
eljárás során. Ezzel összefüggésben 
figyelembe kell venni az alábbiakat: a 
sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai 
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 
sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.

Az illetékes hatóságok által adott 
tájékoztatást és tanácsokat, az áldozatsegítő 
szolgáltatásokat és a helyreállító 
igazságszolgáltatási szolgáltatásokat 
lehetőleg számos formában, és olyan 
módon kell nyújtani, amelyet az áldozatok 
képesek megérteni. Arról is gondoskodni 
kell, hogy meg tudják érteni a sértettet az 
eljárás során. Ezzel összefüggésben 
figyelembe kell venni az alábbiakat: a 
sértettek nyelvismerete az 
információközlésre használt nyelven, a 
sértettek életkora, érettsége, intellektuális 
és érzelmi képességeik, írástudásuk foka, 
valamint bármely szellemi vagy fizikai 
fogyatékosságuk, így például azok, 
amelyek a látásukat vagy a hallásukat 
érintik. A büntetőeljárás során 
hasonlóképpen figyelembe kell venni a 
sértett információközlési képességének 
korlátozottságát.
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Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást csupán olyan 
mértékben kell biztosítani, amely 
szükséges ahhoz, hogy az áldozatok 
gyakorolhassák a jogaikat.

(12) A hatékony igazságszolgáltatás csak 
akkor valósítható meg, ha a sértettek 
megfelelően elmagyarázhatják a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
körülményeit, és az illetékes hatóságok 
számára érthető módon képesek előadni a 
bizonyítékaikat. Ugyanilyen fontos a 
sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, 
és az, hogy képesek legyenek élni a 
jogaikkal. Ezért a sértettek kihallgatása 
során és bírósági meghallgatásokon való 
részvételük céljából minden esetben 
térítésmentes tolmácsolásnak kell 
rendelkezésre állnia. Ami a büntetőeljárás 
egyéb vonatkozásait illeti, a tolmácsolás és 
fordítás iránti igény eltérő lehet a konkrét 
kérdésektől, a sértettek jogállásától és az 
eljárásban való részvételüktől, valamint 
bármely különleges jogosultságuktól 
függően. Ezen egyéb esetekben az ilyen 
tolmácsolást és fordítást olyan mértékben 
kellene biztosítani, amely szükséges ahhoz, 
hogy a sértettek gyakorolhassák a jogaikat. 
Az irányelv szerinti tolmácsolást és 
fordítást az áldozatok által beszélt és értett 
nyelvek egyikén kell megadni annak 
érdekében, hogy jogaikat teljes mértékben 
gyakorolhassák.

Or. en

Indokolás
A megfélemlítés és tiszteletlen bánásmód kerüléséhez elengedhetetlen a hatóságok által az 
áldozatokkal használt nyelvezet és hangnem. Ez ronthatja az áldozatok helyzetét és 
megnehezítheti a jogi eljárást. Az áldozatban nem szabad bűntudatot kelteni saját sorsa miatt. 
Garantálni kell az áldozat által egyértelműen értett nyelven történő kommunikációt és az erre 
a nyelvre történő fordítást.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek.

(13) A támogatást – amelyet kormányzati 
vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnak – a sértettek szükségleteinek 
megfelelően rendelkezésre kell bocsátani a 
bűncselekmény elkövetésétől kezdve, 
valamint a büntetőeljárás során és ezen 
eljárást követően. A támogatást különféle 
eszközök segítségével, a túlzott 
formaságok mellőzésével, és földrajzilag 
kellően széles körben kell nyújtani ahhoz, 
hogy valamennyi sértettnek lehetősége 
nyíljon e szolgáltatások igénybevételére. A 
sértettek egyes csoportjai, így a szexuális 
erőszak, a nemi és a faji alapú gyűlölet 
vagy egyéb előítéletes bűncselekmények, 
illetve a terrorizmus sértettjei – a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
sajátos jellege miatt – támogatási 
szakszolgáltatásokat igényelhetnek. A 
tagállamoknak meg kell adniuk az 
áldozatok támogatásához, segítéséhez és 
védelméhez szükséges erőforrásokat. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt ajánlja a tagállamoknak, hogy proaktívan vegyenek részt az áldozatsegítő 
szolgálatok számára szükséges erőforrások kialakításában és biztosításában. Amint az az 
Európa Tanács nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és az azzal 
szembeni küzdelemről szóló egyezményében is megjelenik, a nemzeti áldozatsegítő szolgálatok 
finanszírozása az áldozatok jogérvényesítése javításának egyik módja. 
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Némely sértettet a büntetőeljárás során 
különösen veszélyeztet a másodlagos és 
ismételt viktimizáció, valamint az elkövető 
vagy bűntársai általi megfélemlítés. E 
veszélyeztetettség nagyrészt a sértettek 
személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatai ٲ– a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

(17) Némely áldozatot a büntetőeljárás 
során különösen veszélyeztet a másodlagos 
és ismételt viktimizáció, valamint az 
elkövető vagy bűntársai általi 
megfélemlítés és ezért sajátos szükségletei 
vannak. E veszélyeztetettség nagyrészt a 
sértettek személyes jellemzőiből és a 
bűncselekmény típusából vagy jellegéből 
állapítható meg. A fentiek alapján egyes 
sértettek – a gyermekek, a fogyatékkal élő 
személyek, a szexuális erőszak, a nemi 
alapú erőszak, a közeli kapcsolatban állók 
közötti erőszak áldozatai, a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés és az 
emberkereskedelem áldozatai – a legtöbb 
esetben további veszélynek vannak kitéve, 
és különleges védelmi intézkedéseket 
igényelnek. E védelmi intézkedések 
kizárólag rendkívüli körülmények között –
így a vádlott vagy gyanúsított alapvető 
jogainak figyelembe vétele érdekében vagy 
a sértett kívánsága esetén – korlátozhatók. 
Az emberkereskedelem, a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása, és 
a gyermekpornográfia áldozatainak 
esetében, ha az elfogadott, vagy ezen 
irányelvvel egyidejűleg tárgyalás alatt álló, 
külön jogi aktusok különös és részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak, akkor ezen 
irányelv nem szabályozza ugyanazokat a 
kérdéseket.

Or. en

Indokolás

Az áldozatok veszélyeztetettként meghatározása nem szándékos megkülönböztető 
megnevezésnek minősül, amely az áldozat bűncselekmény elszenvedése előtti személyes 
jellemzőit az őket meghatározó egyetlen kritériumnak tekinti. Így ez a módosítás bevezeti a 
sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok szóhasználatot, és ezt használja az irányelvben 
mindenütt. További módosítások pozitív fellépést igényelnek annak biztosításához, hogy 
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minden támogató intézkedés konkrétan a sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok konkrét 
igényeire irányul és azokat figyelembe veszi.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A nemi alapú erőszak olyan erőszak, 
melynek az adott személy neme miatt válik 
célpontjául. Ez az erőszak olyan formája, 
mely a nőket aránytalanul érinti, és 
összefügghet a szoros kapcsolatokon 
belüli erőszakkal, a szexuális erőszakkal 
(beleértve a nemi erőszakot és a szexuális 
zaklatást), a szexuális célzatú 
emberkereskedelmet és rabszolgaságot, az 
intim kapcsolatokon belüli erőszakot és 
más káros gyakorlatokat (így a 
kényszerházasságot és a nők nemi 
szerveinek megcsonkítását), de nem 
korlátozódik ezekre. A homoszexuálisok 
és transzszexuálisok elleni támadásokat is 
a nemi alapú erőszak egyik formájaként 
határozzák meg. A kutatások szerint az 
európai nők egyötöde-egynegyede 
szenvedett már el felnőttkorában legalább 
egyszer fizikai erőszakot, és több mint 
egytizedüket érte szexuális erőszak, 
amelynek során fizikai erőt alkalmaztak. 
Ezért kulcsfontosságú, hogy a nemi alapú 
erőszak valamennyi formája 
bűncselekménynek minősüljön és az 
áldozatok sajátos megelőző és védelmi 
intézkedésekben és jogorvoslatokban 
részesüljenek.

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy a nemi alapú erőszak eltér az erőszak más formáitól 
annyiban, hogy az áldozat neme az erőszakos cselekmény elsődleges motivációja. Másként 
megfogalmazva: a nemi alapú erőszak minden olyan sérelmet lefed, amelyet az adott személy 
ellen az áldozat és az elkövető közötti feltételezett különbségek miatt követnek el. Említést 
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érdemel a szexuális erőszak módosításban megjelenő fogalommeghatározása, melynek része a 
nemi erőszak és zaklatás is.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A közeli kapcsolatokban előforduló 
erőszak súlyos, és gyakorta elrejtve 
maradó társadalmi probléma, amelynek 
része az intim partnerek vagy volt 
partnerek vagy más családtagok által 
elkövetett erőszak. Az ilyen erőszak 
többsége a közvetlen társadalmi 
környezetben fordul elő, és elsősorban 
nők az áldozatai. Az ilyen erőszak körébe 
tartozhat a fizikai vagy lelki erőszak, de a
nemi vagy akár gazdasági jellegű 
visszaélés is, amely az áldozat elleni 
megkülönböztetéshez és alapvető jogainak 
sérelméhez vezet, és akik számára emiatt 
különleges védintézkedések szükségesek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a közeli kapcsolatban előforduló erőszak átfogó fogalommeghatározását adja, 
az erőszak valamennyi típusát célkeresztbe állítva, ideértve a lelki és gazdasági erőszakot is, 
és elismerve, hogy az erőszak a kapcsolat végét követően is folytatódhat, és ezért nem 
szükségszerű eleme az áldozat és az elkövető közötti bizonyított biológiai vagy jogszerű 
családi kötelék, vagy a közös lakóhely bizonyítéka.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A terrorizmus áldozatai különösen 
veszélyeztetettek a bűncselekmény 
jellegéből adódóan. Megaláztatást, 
ellenséges magatartást és fenyegetést 
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szenvednek el az elkövetőkkel 
kapcsolatban álló közösségek tagjai 
részéről. A terrorizmus áldozatainak ezért 
célzott segítséget és társadalmi elismerést 
kell nyújtani, és védeni kell őket a 
gyűlöletnek és félelemnek való 
kitettségtől. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak a terrorizmus áldozatai 
tekintetében célzott jogszabályok 
elfogadását kell mérlegelniük, nyilvános 
jellegük elismerése érdekében, és abba 
több olyan részletszabályt kell felvenni, 
amelyek biztosítják a megfelelő védelmet 
és támogatást, többek között a jogok 
elismerését, a hosszú távú vészhelyzeti 
segítségnyújtást, az átfogó reparációt, a 
magán- és családi élet védelmét, a 
méltóság és biztonság védelmét, az igazság 
megismeréséhez való jogot és a 
megemlékezéshez való jogot.

Or. en

Indokolás

Az igazság megismeréséhez való jog az áldozat azon jogán alapul, hogy teljes körűen 
megismerje a viktimizációjára vezető cselekményeket, a részt vevő embereket és az őket 
motiváló körülményeket. Joguk van arra, hogy megismerjék az igazságot azon 
körülményekről, melyek között a jogsértéseket elkövették és haláleset vagy eltűnés esetében az 
áldozat sorsát.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A terrorizmus és a szervezett 
bűnözés áldozatainak külön támogatást 
kell nyújtani, tekintettel arra, hogy az 
egyén jogainak ilyen körülmények közötti 
sérelme a társadalom egészének jogait is 
sérti. Ennek következtében az egyéni 
jellegű jog különleges védelmet igényel, 
mivel kollektív jogokat is érint.
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Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett. A 
veszélyeztetettség kizárólag a védelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos ajánlások 
megtételére alkalmas helyzetben lévő 
személyek által, a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégzett egyedi értékelések 
révén azonosítható hatékonyan. Az 
értékelésnek különösen az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennie: életkor, 
nem, és nemi identitás, etnikum, faj, vallás, 
szexuális irányultság, egészségi állapot, 
fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.

(18) Az említett kategóriákon túl –
azonban szintén személyes jellemzői és a 
bűncselekmény jellege alapján – bármely 
személy lehet veszélyeztetett és lehetnek 
sajátos szükségletei. A veszélyeztetettség 
kizárólag a védelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos ajánlások megtételére alkalmas 
helyzetben lévő személyek által, a 
legkorábbi lehetséges időpontban elvégzett 
egyedi értékelések révén azonosítható 
hatékonyan. Az értékelésnek különösen az 
alábbi tényezőket kell figyelembe vennie: 
életkor, nem, és nemi identitás, etnikum, 
faj, vallás, szexuális irányultság, egészségi 
állapot, fogyatékosság, kommunikációs 
nehézségek, a gyanúsítotthoz vagy a 
vádlotthoz fűződő kapcsolat vagy eltartotti 
helyzet, a korábban elszenvedett 
bűncselekmény és a bűncselekmény típusa 
és jellege, így a szervezett bűnözés, a 
terrorizmus vagy az előítéleten alapuló 
bűncselekmények, továbbá hogy a sértett 
külföldi-e. Az értékelések során különös 
figyelmet igényelnek a terrorizmus 
áldozatai, figyelemmel e cselekmények 
eltérő jellegére, amelyek a tömeges 
terrortámadásoktól az egyének elleni 
célzott terrorizmusig terjednek.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A veszélyeztetettnek nyilvánított 
áldozatok részére megfelelő intézkedéseket 
kell biztosítani ahhoz, hogy megvédjék 
őket a büntetőeljárás során. Ezen 
intézkedések pontos jellegét és terjedelmét 
– a sértettel folyatatott párbeszéd alapján és 
az igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – egyéni 
értékelés révén kell megállapítani. A sértett 
eljárással kapcsolatos aggályait és félelmeit 
döntő tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.

(19) A sajátos szükségletekkel 
rendelkezőnek nyilvánított áldozatok 
részére megfelelő intézkedéseket kell 
biztosítani ahhoz, hogy megvédjék őket a 
büntetőeljárás során. Ezen intézkedések 
pontos jellegét és terjedelmét – a sértettel 
folyatatott párbeszéd alapján és az 
igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival összhangban – egyéni 
értékelés révén kell megállapítani. A sértett 
eljárással kapcsolatos aggályait és félelmeit 
döntő tényezőként kell figyelembe venni a 
különleges intézkedések szükségességének 
megállapításakor.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamoknak adott esetben – a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
elismerése mellett – ösztönöznie kell a 
médiát és az újságírókat, hogy fogadjanak 
el önszabályozási iránymutatásokat és 
tegyék meg a megfelelő intézkedéseket az 
áldozatok és családtagjaik magán- és 
családi életének tájékoztatási 
tevékenységük keretében történő 
védelmére. A tagállamoknak vissza kell 
tartaniuk a médiát az áldozatok nem 
megfelelő időpontban való kikérdezésétől, 



PE480.616v01-00 22/66 PR\889760HU.doc

HU

a gyermekáldozatok kikérdezésétől, a 
bűncselekmények kegyetlen részleteinek 
taglalásától, az áldozat hitelességét 
kedvezőtlenül érintő tájékoztatástól, az 
elkövető népszerűsítésétől és a 
bűncselekmény miatt az áldozat 
hibáztatásától. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az áldozatok 
tényleges jogorvoslattal rendelkezzenek, 
amennyiben a magán- és családi életük 
tiszteletben tartásához való joguk sérelmet 
szenved.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az áldozatok jogai és érdekei 
tekintetében hathatósabb védelem 
lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak 
általános, több ügynökségre kiterjedő és 
általános megközelítést kell kialakítaniuk. 
A tagállamoknak e tekintetben 
biztosítaniuk kell, hogy megfelelő 
mechanizmusok léteznek a bírói kar, az 
ügyészség, a jogalkalmazó szervek, a helyi 
és regionális hatóságok, nem kormányzati 
szervezetek és más érdekelt szervezetek 
közötti valós együttműködéshez. A 
„mechanizmus” szó minden hivatalos és 
nem hivatalos struktúrára vonatkozik, úgy 
mint az elfogadott protokollokra, 
kerekasztalokra és más olyan 
módszerekre, amelyek több szakember 
szabványosított együttműködését teszik 
lehetővé.

Or. en



PR\889760HU.doc 23/66 PE480.616v01-00

HU

Indokolás

A segítségnyújtás során különféle szakemberek bevonása szükségességének elismerésével ez a 
módosítás olyan megközelítést választ, amely a segítség és a védelem közös, több ügynökséget 
magában foglaló kultúrájának kialakítására törekszik. Ez a módosítás nem kívánja meg olyan 
hivatalos szervezet vagy intézmény létrehozását, amely a tagállamok számára költséggel 
járna, hanem inkább a meglevő lehetőségek együttműködőbb és hatékonyabb módon történő 
használatára ösztönöz.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia.

(24) A büntetőeljárás során a sértettekkel 
valószínűsíthetően kapcsolatba kerülő 
tisztviselők részére – a sértettek 
szükségleteinek felismerése és kielégítése 
céljából – olyan alap-és továbbképzést kell 
nyújtani, amely megfelel a sértettekkel 
való kapcsolatuk fokának. E képzésnek 
szükség esetén szakképzést is magába kell 
foglalnia. A rendőrség, az ügyészség és a 
nemi alapú erőszak eseteivel foglalkozó 
más személyek képzésének megfelelő 
módszerekkel kell történnie, hogy a nemi 
sajátosságoknak megfelelően tudjanak az 
ilyen bűncselekmények áldozataival 
foglalkozni. Az ilyen képzést minden 
tagállamra kiterjedően intézményesíteni 
és szabványosítani kell, és azt a nem 
kormányzati szervezetekkel és a nemi 
alapú erőszak áldozatainak 
szolgáltatásokat nyújtókkal szoros 
együttműködésben kell végezni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kötelezettséget ró a tagállamokra a nemi alapú erőszak áldozataival 
foglalkozó, érintett szakemberek számára megfelelő képzés nyújtására vonatkozóan. Az előírt 
képzés felhívná a szakemberek figyelmét a nemi alapú erőszak áldozatainak sajátos 
szükségleteire, és hozzájárulna a szakemberek ezen áldozatokkal kapcsolatos nézeteinek és 
viselkedésének megváltoztatásához. A több ügynökségre kiterjedő együttműködés szellemében 
született az a rendelkezés, hogy az ilyen képzéseket a nem kormányzati szervezetekkel 
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együttműködésben kell kialakítani.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bűncselekmények sértettjeivel foglalkozó 
civil szervezetek – köztük az elismert és 
aktív nem kormányzati szervezetek –
munkáját, és szorosan együtt kell 
működniük velük a politikai döntéshozatal,
a tudatosság növelését célzó kampányok, a 
kutató és oktató programok, a képzés, 
valamint a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén.

(25) A bűnmegelőzési politikák, illetőleg 
az áldozattá válás megelőzését 
szolgálóintézkedések kialakítása és 
megerősítése érdekében a tagállamoknak 
ösztönözniük kell a bűncselekmények 
sértettjeivel foglalkozó civil szervezetek –
köztük az elismert és aktív nem 
kormányzati szervezetek – munkáját, és 
szorosan együtt kell működniük velük a 
politikai döntéshozatal, a tudatosság 
növelését célzó kampányok, a kutató és 
oktató programok, a képzés, valamint a 
bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására és védelmére irányuló 
intézkedések hatásainak ellenőrzése és 
értékelése terén

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) További viktimizáció, megfélemlítés 
és megkülönböztetés történhet akkor, ha 
az áldozatok személyes tulajdonságaik –
így fajuk, vallásuk, meggyőződésük, 
nemzetiségük, életkoruk, szexuális 
beállítottságuk, fogyatékosságuk, nemük 
vagy társadalmi hátterük – miatt válnak 
visszaélés célpontjává. A be nem jelentett 
bűncselekmények további oka a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerbe vetett 
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bizalom alacsony foka, a panasztételi 
rendszer megértésének nehézségei, és a 
hatóságok részéről elfogadhatatlan 
bánásmódtól való félelem amiatt, hogy az 
áldozatnak nem hisznek, vagy őt nem 
tisztelik és áldozati mivoltát nem ismerik 
el. A bejelentések ösztönzése és 
megkönnyítése, továbbá az áldozatok 
ismétlődő viktimizálódásból való 
kitörésének lehetővé tétele érdekében 
szükségszerű, hogy megbízható támogató 
szolgálatok álljanak az áldozatok 
rendelkezésére, és hogy az illetékes 
hatóságok felkészültek legyenek az 
áldozatok bejelentéseinek tiszteletteljes, 
diszkrét, azonos és professzionális módon 
történő fogadására. Ehhez megfelelő 
képzés és az illetékes hatóságok részéről a 
szakosodás megfelelő szintje, illetve olyan 
szabályozás szükséges, mely kellő 
figyelmet fordít az áldozatok jogaira, 
beleértve a megfélemlítéstől és a 
másodlagos viktimizációtól való védelmet 
is. Az intézkedések körébe tartozhat a 
harmadik személyek általi bejelentés 
megengedése, és az áldozatsegítő 
szolgálatok eljárási képviseleti joggal való 
felruházása, valamint a bejelentés 
megtételéhez kommunikációs 
technológiák – így elektronikus levél vagy 
más elektronikus panasztételi forma –
használatának lehetővé tétele. 

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) A bűncselekmények áldozatainak 
számára strukturáltabb, egész Unióra 
kiterjedő megfigyelési rendszernek az 
áldozatok ebben az irányelvben előírt 
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jogokhoz és szolgáltatások való 
hozzáférésének értékelése és a bevált 
gyakorlatok cseréjének lehetővé tétele 
érdekében történő kialakítása során a 
tagállamoknak együtt kell működniük 
abból a célból, hogy a létező uniós 
áldozatsegítő társaságok és szervezetek 
révén európai hálózatokat hozzanak létre, 
egy egész Unióra kiterjedő adatbázis 
létrehozása céljával. Egy ilyen 
adatbázisnak legalább az áldozatok 
számát, életkorát, nemét és nemzetiségét, 
az áldozatok által igénybe vett 
szolgáltatásokat és a szolgáltatásnyújtás 
hiányosságait kell tartalmazniuk.

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25c) A tagállamoknak az irányelv 
alkalmazása értékelésének lehetővé tétel 
érdekében közölniük kell a Bizottsággal a 
nemzeti eljárások bűncselekmények 
áldozataira való alkalmazásával 
kapcsolatos, lényeges adatokat, legalább 
az áldozatok számát, életkorát és 
nemzetiségét, a bejelentett 
bűncselekmények számát, típusát és 
jellegét, valamint azon szolgáltatások 
típusát, melyekre az áldozatot beutalták. 
Az adatoknak információkat kell 
nyújtaniuk az erőszak valamennyi 
formájának okairól és gyakoriságáról, a 
nemi alapú erőszak megelőzésére és 
felszámolására, az áldozatok védelmére és 
az elkövetők megbüntetésére bevezetett 
intézkedésekről és azok 
eredményességéről.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv hatálya alá tartozó erőszakos esetek valamennyi formájáról a nem összesített 
statisztikai adatok rendszeres időközönként történő összegyűjtése bizonyítékokon alapuló 
értékelést nyújtana arról, hogy az erőszaknak kitettek szükségletei megfelelően kielégítést 
nyertek-e. A nemzeti statisztikák és adatok Európai Bizottságnak történő átadása ösztönözné a 
határokon átnyúló együttműködést és lehetővé tenné az országok közötti összehasonlítást, és a 
meglévő bevált gyakorlatok teljesítményének európai szintű összehasonlítását.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, 
valamint a sértett-támogatási és a 
helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Ezen irányelv célja, hogy a 
bűncselekmények valamennyi sértettje 
megfelelő védelemben és támogatásban 
részesüljön, valamint képes legyen részt 
venni a büntetőeljárásban, továbbá 
ismerjék el őket, és – bármifajta 
megkülönböztetés nélkül – tisztelettel, 
tapintattal és szakértelemmel bánjanak 
velük minden alkalommal, amikor 
kapcsolatba kerülnek az illetékes
hatóságokkal, valamint a sértett-támogatási 
és a helyreállító igazságszolgáltatási 
szolgálatokkal.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iia) a családtag(ok) vagy a 
bűncselekmény elkövetésekor vagy 
követően cselekvőképtelen áldozat 
gyámjaként vagy képviselőjeként elismert 
személy(ek). 
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Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „nemi alapú erőszak”: a személy 
ellen neme vagy nemi identitása miatt 
irányuló erőszak;

Or. en

Indokolás

A módosítás átfogó meghatározást ad a nemi alapú erőszak tekintetében, hangsúlyozva, hogy 
az erőszak e típusa eltér az erőszak más fajtáitól annyiban, hogy az erőszakos cselekmény 
indítóoka elsődlegesen az áldozat neme vagy nemi identitása.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(gb) „a közeli kapcsolatokban előforduló 
erőszak”: az áldozat ellen jelenlegi vagy 
volt házastárs vagy partner vagy más 
családtag által elkövetett erőszak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a közeli kapcsolatban előforduló erőszak átfogó fogalommeghatározását adja, 
az erőszak valamennyi típusát célkeresztbe állítva, ideértve a lelki és gazdasági erőszakot is, 
és elismerve, hogy az erőszak a kapcsolat végét követően is folytatódhat, és ezért nem 
szükségszerű eleme az áldozat és az elkövető közötti bizonyított biológiai vagy jogszerű 
családi kötelék, vagy a közös lakóhely bizonyítéka.
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) milyen mértékig és milyen feltételek 
mellett jogosultak tolmácsolásra és 
fordításra;

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) azon különleges szabályok, amelyek 
rendelkezésükre állnak érdekeik 
védelmére, amennyiben a lakóhelyük egy
másik tagállamban van;

(h) azon különleges intézkedések, 
eljárások vagy szabályok, amelyek 
legalkalmasabbak jogaik és érdekeik 
védelmére, amennyiben a lakóhelyük nem 
a bűncselekmény elkövetési helye szerinti 
tagállamban van;

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben említett 
információkon túlmenően a tagállamok 
biztosítják, hogy a jelentős traumán 
átesett áldozat megkapja a következő 
tájékoztatást:
(a) milyen mértékű orvosi ellátásra 
jogosult;
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(b) milyen mértékben jogosult szakosodott 
támogatásra, beleértve a pszichológiai 
támogatást;
(c) hogyan és milyen feltételekkel 
kaphatnak segítséget a megfelelő 
biztonsági szabályokkal védett, alkalmas 
alternatív szállás keresésében.

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
tájékoztatást szóban vagy írásban, és 
egyszerű és érthető nyelven kell megadni, 
figyelembe véve az áldozatok sajátos 
szükségleteit és személyes jellemzőit, 
valamint a bűncselekmény körülményeit, 
súlyát és jellegét. 

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket tájékoztassák arról a jogukról, 
hogy – kívánságuk esetén – megkaphatják 
az ügyükre vonatkozó alábbi 
információkat:

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteket szükségtelen késlekedés 
nélkül tájékoztassák arról a jogukról, hogy 
megkaphatják az ügyükre vonatkozó alábbi 
információkat:

Or. en
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) a büntetőeljárás megindítására 
vonatkozó határozat, beleértve a 
vádemelés magyarázatát;

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a sértett bűncselekmény miatt 
tett feljelentésének következtében indult
büntetőeljárást, pl. a nyomozás vagy az 
ügyészségi vizsgálat megindítását elutasító 
vagy azt megszüntető határozat, illetve a 
tárgyalás során hozott jogerős bírósági 
határozat – így az ítélet – ideértve 
mindezek indokolását is;

(a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a büntetőeljárást, pl. a 
nyomozás vagy az ügyészségi vizsgálat 
megindítását elutasító vagy azt 
megszüntető határozat, illetve a tárgyalás 
során hozott jogerős bírósági határozat –
így az ítélet vagy az ítélet elleni 
fellebbezés, ideértve mindezek indokolását 
is;

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan információk, amelyekből a sértett 
megismerheti az általa bűncselekmény 
miatt tett feljelentés következtében indult
büntetőeljárás állását, kivéve az olyan 
kivételes eseteket, amikor ez az ügy 

b) olyan információk, amelyekből a sértett 
megismerheti a büntetőeljárás állását, 
kivéve az olyan kivételes eseteket, amikor 
ez az ügy szabályszerű lefolytatását 
akadályozhatná;
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szabályszerű lefolytatását akadályozhatná;

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás alá vont vagy elítélt 
személyek szabadon engedéséről. A 
sértettek kérésükre juthatnak hozzá e 
tájékoztatáshoz.

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértetteknek lehetőségük legyen 
indokolatlan késedelem nélkül értesítést 
kapni az őket érintő bűncselekmény miatt 
letartóztatott, büntetőeljárás alá vont vagy 
elítélt személyek szabadon engedéséről 
vagy az őrizetből való megszökéséről. A 
tagállamok biztosítják, hogy az áldozatok 
e tájékoztatáskor tényleges támogatást és 
segítséget kapjanak. A sértettek 
megkapják ezt az információt, kivéve, ha 
az illetékes hatóságoknak tudomásuk van 
arról, hogy a szabadon engedésről való 
értesítés az elkövető sérelmét 
eredményezné.

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
áldozatok teljes körű tájékoztatást 
kapjanak azon jogukról, hogy az (1) és (2) 
bekezdésben szereplő információkat 
megkapják, kivéve, ha arra nem tartanak 
igényt, valamint garantálják az áldozatok 
erre vonatkozó döntésének bármikor való 
megváltoztatására vonatkozó jogát.



PR\889760HU.doc 33/66 PE480.616v01-00

HU

Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy azon 
sértettek, akik úgy nyilatkoznak, hogy nem 
kívánják megkapni az (1) és a (2) 
bekezdésben említett tájékoztatást, ne 
jussanak hozzá az említett információkhoz.

3. A tagállamok biztosítják, hogy azon 
sértettek, akik úgy nyilatkoznak, hogy nem 
kívánják megkapni a (2) bekezdésben 
említett tájékoztatást, ne jussanak hozzá az 
említett információkhoz, kivéve, ha az 
illetékes hatóság tudja, hogy az áldozat 
szabadon bocsátásról való értesítésének 
elmaradása valószínűleg az áldozat 
sérelmét okozza.

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
tájékoztatást szóban vagy írásban, és 
egyszerű és érthető nyelven kell megadni, 
figyelembe véve az áldozatok sajátos 
szükségleteit és személyes jellemzőit, a 
bűncselekmény körülményeit, súlyát és 
jellegét.

Or. en
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a sértettek megértsék a
hatóságok közléseit – beleértve az azok 
által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárás alatt kapcsolatba lépnek a 
hatóságokkal.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az áldozatok és 
családtagjaik teljes mértékben megértsék 
az illetékes hatóságok közléseit – beleértve 
az azok által nyújtott tájékoztatást is – és 
megértessék magukat, amikor a 
büntetőeljárással összefüggésben első 
alkalommal, a büntetőeljárás alatt vagy 
azt követően kapcsolatba lépnek ezen 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
tolmácsoláshoz való jog magában foglalja 
a hallásban vagy beszédben akadályozott 
áldozatoknak történő segítségnyújtást is.

Or. en

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azon sértettek, akik nem értik vagy nem 
beszélik az adott büntetőeljárás során 
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használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk térítésmentes fordítását, 
amennyiben ezen információkat a 
rendelkezésükre bocsátják:

használt nyelvet, kérésükre megkapják az 
alábbi információk térítésmentes írásbeli, 
az áldozat által értett nyelvre történő 
fordítását, amennyiben ezen információkat 
a rendelkezésükre bocsátják:

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a büntetőeljárás megindítására 
vonatkozó határozat, beleértve a 
vádemelés magyarázatát;

Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a sértettek bűncselekmény miatt tett 
feljelentésével kapcsolatos büntetőeljárás 
megszüntetéséről szóló határozat, ideértve 
legalább e határozat indokolásának 
összefoglalását is;

(a) bármely olyan határozat, amely 
megszünteti a büntetőeljárást, pl. a 
nyomozás vagy az ügyészségi vizsgálat 
megindítását elutasító vagy azt 
megszüntető határozat, illetve a tárgyalás 
során hozott jogerős bírósági határozat –
így az ítélet vagy az ítélet elleni 
fellebbezés, illetve ezek indokolása;

Or. en
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés c) pontjában említett 
információt eseti alapon kell azonosítani
Az áldozatok vagy jogi képviselőjük 
indokolt kérelmet nyújthat be, ha bármely 
más információra feltétlenül szüksége 
van.

Or. en

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok a nemzeti jog szerinti 
eljárásokkal összhangban biztosítják, hogy 
a sértetteknek joguk legyen megtámadni a 
tolmácsolás vagy fordítás 
szükségtelenségét megállapító határozatot, 
és amennyiben biztosították ezeket, 
lehetőségük legyen panaszt tenni, ha a 
tolmácsolás minősége nem elégséges 
jogaik gyakorlásához vagy az eljárás 
megértéséhez.

6. A tagállamok a nemzeti jog szerinti 
eljárásokkal összhangban biztosítják, hogy 
a sértetteknek joguk legyen megtámadni a 
tolmácsolás vagy fordítás 
szükségtelenségét megállapító határozatot, 
és amennyiben biztosították ezeket, 
lehetőségük legyen panaszt tenni, ha a 
tolmácsolás vagy fordítás minősége nem 
elégséges jogaik gyakorlásához vagy az 
eljárás megértéséhez.

Or. en

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik –

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
sértettek és családtagjaik térítésmentesen 
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szükségleteiknek megfelelően –
térítésmentesen hozzájussanak bizalmas 
sértett-támogatási szolgáltatásokhoz.

hozzájussanak bizalmas sértett-támogatási 
szolgáltatásokhoz attól a pillanattól, hogy 
az áldozat sérelmet szenved, a 
büntetőeljárás alatt és annak végét 
követően, a bűncselekmény elkövetésének 
helyétől függetlenül.

Or. en

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
áldozatsegítő szolgálatok elérhetőségének 
ne legyen függvénye az, hogy az áldozat a 
bűncselekményről valamely illetékes 
hatóságnál feljelentést tegyen.

Or. en

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) egy segítő személy az áldozatok és 
családtagjaik büntetőeljárás alatti, 
szükségleteiknek megfelelő kíséretére, 
támogatására és segítésére;

Or. en
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) érzelmi és pszichológiai támogatás; c) érzelmi, pszichológiai és anyagi 
támogatás; 

Or. en

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) ha az áldozatok és családtagjaik a 
bűncselekmény elkövetésének helye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
laknak, tájékoztatás az abban a 
tagállamban elérhető áldozatsegítő 
szolgálatokról;

Or. en

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) tanácsadás a megfélemlítés és a 
további viktimizáció kockázatáról, és 
annak megelőzése vagy elkerülése 
módjáról.

Or. en
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok elősegítik, hogy a 
feljelentést átvevő hatóság és az egyéb 
érintett hivatalok a sértetteket az őket 
támogató szolgálatokhoz irányítsák.

3. A tagállamok elősegítik, hogy az 
illetékes hatóság és a feljelentést átvevő
egyéb érintett hivatalok az áldozatokat az 
áldozatsegítő szolgálatokhoz irányítsák. 

Or. en

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok az általános sértett-
támogatási szolgálatok mellett 
előmozdítják a támogatási szakszolgálatok 
kialakítását és fejlesztését.

4. A tagállamok biztosítják az általános 
sértett-támogatási szolgálatok mellett a 
támogatási szakszolgálatok kialakítását és 
fejlesztését, beleértve a nemi alapú 
erőszak, a közeli kapcsolatban előforduló 
erőszak áldozataira és családtagjaira 
szakosodott segítő szolgálatokat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás felkéri a tagállamokat olyan szakosodott segítő szolgálatok létrehozására, 
amelyek elismerik a nemi alapú erőszak és a közeli kapcsolatban előforduló erőszak áldozatai 
megpróbáltatásainak sajátos jellegét. Az ilyen szakosodott támogatás célja az áldozatok 
sajátos szükségleteihez igazított, optimális támogatás és segítségnyújtás révén történő 
felhatalmazása összetett feladatának biztosítása.
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Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok előmozdítják és 
támogatják a közösségi alapú 
kezdeményezéseket, beleértve az áldozatok 
és családtagjaik csoportjainak kialakítását 
a kölcsönös támogatás ösztönzésére, 
felhatalmazásukra és a társadalmi 
szolidaritás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a sértettek 
írásos átvételi elismervényt kapjanak az 
adott tagállam megfelelő hatóságához 
általuk benyújtott feljelentésekről.

A tagállamok biztosítják, hogy a sértettek 
írásos átvételi elismervényt és másolatot 
kapjanak az adott tagállam illetékes 
hatóságához általuk benyújtott 
feljelentésekről.

Or. en

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- haladéktalanul felveszik az áldozat 
tanúvallomását a bűncselekmény miatt a 
megfelelő hatóságnál tett feljelentést 
követően;

- haladéktalanul felveszik az áldozat 
tanúvallomását a bűncselekmény miatt az 
illetékes hatóságnál tett feljelentést 
követően;

Or. en
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Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sértettek védelme és veszélyeztetettségük
elismerése

A sértettek védelme és sajátos 
szükségleteik elismerése

Or. en

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
rendelkezésre álljanak azok az 
intézkedések, amelyek célja, hogy 
megvédjék a sértettek és családjuk 
biztonságát a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől, valamint az ismételt vagy 
további viktimizációtól.

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
rendelkezésre álljanak azok az 
intézkedések, amelyek célja, hogy 
megvédjék a sértettek és családjuk 
biztonságát és méltóságát a megtorlástól, a 
megfélemlítéstől, valamint az ismételt vagy 
további viktimizációtól, amikor a 
büntetőeljárással összefüggésben első 
alkalommal, a büntetőeljárás alatt vagy 
azt követően kapcsolatba lépnek e 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések különösen az alábbiakra 

2. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések különösen az alábbiakra 
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terjednek ki: a sértett és családtagjai fizikai 
védelmére vonatkozó eljárások; az 
elkövetők és a sértettek között a 
büntetőeljárás lefolytatásának helyszínén 
esetleg előforduló kapcsolatfelvételek 
elkerülésére irányuló intézkedések; 
valamint azon intézkedések, amelyek célja, 
hogy minimálisra csökkentsék a sértettek 
pszichológiai és érzelmi károsodásának 
kockázatát a kihallgatásuk vagy 
tanúvallomásuk során, továbbá hogy 
szavatolják a sértettek emberi méltóságát 
és biztonságát.

terjednek ki: a sértett és családtagjai fizikai 
védelmére vonatkozó eljárások; az 
elkövetők és a sértettek és családtagjaik
között a büntetőeljárás lefolytatásának 
helyszínén esetleg előforduló 
kapcsolatfelvételek elkerülésére irányuló 
intézkedések; valamint azon intézkedések, 
amelyek célja, hogy minimálisra 
csökkentsék a sértettek pszichológiai és 
érzelmi károsodásának kockázatát a 
kihallgatásuk vagy tanúvallomásuk során, 
továbbá hogy szavatolják a sértettek 
emberi méltóságát és biztonságát.

Or. en

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A veszélyeztetett áldozatok azonosítása A sajátos szükségletekkel rendelkező 
áldozatok azonosítása

Or. en

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezen irányelv alkalmazásában a sértettek 
alábbi kategóriái tekinthetők személyes 
jellemzőik alapján veszélyeztetettnek:

1. Ezen irányelv alkalmazásában a sértettek 
alábbi kategóriái tekinthetők személyes 
jellemzőik alapján sajátos szükségletekkel 
rendelkezőnek:

Or. en
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Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezen irányelv alkalmazásában a sértettek 
alábbi kategóriái tekinthetők 
veszélyeztetettnek a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmény jellege vagy típusa alapján:

2. Ezen irányelv alkalmazásában a sértettek 
alábbi kategóriái tekinthetők sajátos 
szükségletekkel rendelkezőnek a 
sérelmükre elkövetett bűncselekmény 
jellege vagy típusa alapján:

Or. en

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a nemi alapú bűncselekmények 
áldozatai;

Or. en

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) a közeli kapcsolatban előforduló 
erőszak áldozatai;

Or. en
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Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a terrorizmus áldozatai;

Or. en

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bc) a szervezett bűnözés áldozatai.

Or. en

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a tagállami eljárások szerint, időben és 
egyénileg megvizsgáljanak valamennyi 
egyéb sértettet annak megállapítása 
céljából, hogy személyes jellemzőik vagy a 
bűncselekmény körülményei, illetve típusa 
vagy jellege alapján veszélyezteti-e őket a 
másodlagos és ismételt viktimizáció vagy 
megfélemlítés.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a tagállami eljárások szerint, időben és 
egyénileg megvizsgáljanak valamennyi 
egyéb sértettet annak megállapítása 
céljából, hogy személyes jellemzőik vagy a 
bűncselekmény körülményei, illetve típusa 
vagy jellege alapján sajátos 
szükségletekkel rendelkeznek-e a 
másodlagos és ismételt viktimizációra
vagy megfélemlítésre tekintettel.

Or. en
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Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a tagállami eljárások szerint, időben és 
egyénileg megvizsgálják az (1), (2), és (3) 
bekezdés szerint meghatározott valamennyi 
veszélyeztetett sértettet annak megállapítása 
céljából, hogy a 21. és a 22. cikkbe foglalt 
különleges intézkedések közül melyeket 
kell igénybe venniük. Az említett értékelés 
figyelembe veszi a veszélyeztetett sértettek 
akaratnyilvánítását, beleértve azt is, ha 
nem kívánnak különleges intézkedéseket 
igénybe venni.

4. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a tagállami eljárások szerint, időben és 
egyénileg megvizsgálják az (1), (2), és (3) 
bekezdés szerint meghatározott valamennyi 
sajátos szükségletekkel rendelkező 
sértettet annak megállapítása céljából, hogy 
a 21. és a 22. cikkbe foglalt különleges 
intézkedések közül melyeket kell igénybe 
venniük. 

Or. en

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok biztosítják, hogy a (3) és 
(4) bekezdésben említett egyéni értékelést 
rendszeres időközönként elvégzik a 
büntetőeljárás alatt az áldozatok 
személyes jellemzőiben vagy 
körülményeiben, szükségleteiben és 
kívánságaiban bekövetkezett változások 
figyelembevétele érdekében. Az egyéni 
értékelésnek figyelembe kell vennie a 
következő tényezőket:
(a) az áldozat személyes jellemzői, úgy 
mint életkora, neme, nemi azonossága, 
etnikuma, faja, vallása, szexuális 
beállítottsága, egészségi állapota, 
fogyatékossága, jogállása, 
kommunikációs nehézségei, a 
gyanúsítotthoz vagy a vádlotthoz fűződő 
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kapcsolata vagy tőle való függősége, a 
korábbi bűncselekményekkel kapcsolatos 
tapasztalatai;
(b) a bűncselekmény elkövetésének 
körülményeit, például az, hogy az illető 
külföldön vált áldozattá;
(c) a bűncselekmény fajtája vagy jellege, 
például a kizsákmányolás vagy fizikai, 
illetve nemi erőszak kifejtésének helye;
(d) a sajátos szükségletekkel rendelkező 
áldozat kívánságai, beleértve azt, ha, hogy 
nem kíván különleges intézkedéseket 
igénybe venni.

Or. en

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A nemi alapú erőszak és a közeli 
kapcsolatban előforduló erőszak 
áldozatainak a szakosodott áldozatsegítő 
szolgálatok igénybevételére való joga
1. A tagállamok biztosítják, hogy a nemi 
alapú erőszak és a közeli kapcsolatban 
előforduló erőszak áldozatai és 
családtagjaik – szükségleteiknek 
megfelelően – térítésmentesen 
hozzájussanak bizalmas áldozatsegítő 
szolgáltatásokhoz, amelyek
(a) az erőszak nemi jellegének megértésén
alapulnak, továbbá az áldozat emberi 
jogaira és biztonságára összpontosítanak;
(b) integrált megközelítésen alapulnak, 
amely figyelembe veszi az áldozatok, 
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elkövetők, gyermekek és tágabb 
társadalmi környezetük kapcsolatát;
(c) céljuk a másodlagos viktimizáció 
megelőzése;
(d) céljuk az erőszak áldozatainak 
felhatalmazása és gazdasági 
függetlenségének biztosítása;
(e) adott esetben lehetővé teszik a védelmi 
és támogató szolgáltatások egy helyre 
tömörítését;
(f) az áldozatok – a gyermekáldozatokat is 
beleértve – sajátos igényeit kezelik.
2. A tagállamok biztosítják a nemi alapú 
erőszak és a közeli kapcsolatban 
előforduló erőszak áldozatai számára az 
időben történő pénzügyi segítségnyújtást, 
és tiltják az ilyen erőszak túlélőinek 
bárminemű hátrányos
megkülönböztetését, ideértve a 
foglalkoztatást, a tulajdonosi és lakhatási 
jogállást és a szociális biztonsági 
ellátásokat.

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás – annak megértésével, hogy a támogatás igénybevétele nemcsak joguk az 
áldozatoknak, de létfontosságú elem is a további viktimizációtól való védelemben és a 
társadalmi-gazdasági felhatalmazásban – több olyan célt és kritériumot sorol fel, amelyet a 
sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatokat támogató szolgálatoknak követniük kell vagy 
alapul kell venniük. A módosítás előírja egyben az áldozatok számára megfelelő pénzügyi 
források nyújtását és zéró toleranciát hirdet a nemi alapú erőszak áldozatai elleni hátrányos 
megkülönböztetés tekintetében.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
A szexuális erőszak áldozatainak a nemi 
és szexuális erőszakkal foglalkozó 



PE480.616v01-00 48/66 PR\889760HU.doc

HU

krízisközpontok igénybevételére való joga
A tagállamok biztosítják, hogy a szexuális 
erőszak áldozatai és családtagjaik igénybe 
vehessék a nemi vagy szexuális erőszakkal 
foglalkozó központokat, amelyek az 
áldozatok és családtagjaik számára orvosi 
és igazságügyi szakértői vizsgálatokat 
végeznek, traumatámogatást és 
tanácsadást nyújtanak.

Or. en

Indokolás

A szexuális erőszak traumatikus jellege képzett és szakosodott személyzet általi, különösen 
empatikus reagálást igényel. Ez a módosítás ezért külön hangsúlyt fektet az ilyen szakosodott 
támogatás nyújtására a tagállamok arra való felkérésével, hogy kellő számban hozzanak létre 
igénybe vehető nemi és szexuális erőszakkal foglalkozó krízisközpontokat. Az Európa Tanács 
azt ajánlja, hogy 200 000 lakosonként kellene egy ilyen központnak lennie.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok fokozatosan megteremtik az 
ahhoz szükséges feltételeket, hogy a 
sértettek ne kerülhessenek kapcsolatba a 
gyanúsítottakkal vagy vádlottakkal 
egyetlen olyan helyszínen – és különösen a 
büntetőeljárás helyszínén – sem, ahol a 
sértettek e minőségükben személyes 
kapcsolatba léphetnek a hatóságokkal. 

1. A tagállamok fokozatosan megteremtik 
az ahhoz szükséges feltételeket, hogy a 
sértettek és családtagjaik ne kerülhessenek 
kapcsolatba a gyanúsítottakkal vagy 
vádlottakkal vagy elkövetőkkel egyetlen 
olyan helyszínen – és különösen a 
büntetőeljárás helyszínén – sem, ahol a 
sértettek e minőségükben személyes 
kapcsolatba léphetnek az illetékes
hatóságokkal, kivéve, ha ezt a 
büntetőeljárás teszi szükségessé vagy az 
áldozat másként kéri.

Or. en
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Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy az új 
bírósági épületek kialakítása külön 
várótereket biztosítson az áldozatok 
számára.

Or. en

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) minimálisra korlátozzák a sértettek 
kihallgatásainak számát, és ezeket 
kizárólag akkor folytassák le, ha a 
büntetőeljárás céljából feltétlenül 
szükségesek;

(b) minimálisra korlátozzák az áldozatok 
kihallgatásainak számát, és ezeket 
kizárólag akkor folytassák le, ha a bűnügyi 
nyomozás és a büntetőeljárás céljából 
feltétlenül szükségesek;

Or. en

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a sértetteket – indokolt esetben –
elkísérhesse jogi képviselőjük, vagy egy 
általuk választott személy, hacsak az adott 
személy tekintetében nem hoztak ezzel 
ellentétes, indokolással ellátott határozatot.

(c) a sértetteket elkísérhesse jogi 
képviselőjük, vagy – indokolt esetben –
egy általuk választott személy, hacsak az 
adott személy tekintetében nem hoztak 
ezzel ellentétes, indokolással ellátott 
határozatot

Or. en
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Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a bűncselekménynek a megtorlástól, 
megaláztatástól vagy megbélyegzéstől való 
félelem miatti késedelmes bejelentése 
esetében ez a késedelem nem ad alapot 
arra, hogy az áldozat panaszáról 
kedvezőtlen következtetést vonjanak le. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tiltja, hogy a bíróságok kedvezőtlen következtetést vonjanak le az erőszak 
állított elkövetése és annak bejelentése közötti bármely késedelem miatt. A bejelentés 
késedelmének az áldozat ellen való felhasználása a CEDAW ítélkezési gyakorlatában is 
jóváhagyott elem.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A veszélyeztetett áldozatoknak a 
büntetőeljárás során történő védelemhez
való joga

A sajátos szükségletekkel rendelkező 
áldozatoknak a büntetőeljárás során történő 
védelemhez való joga

Or. en
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Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a 18. cikkben említett veszélyeztetett 
áldozatok igénybe vehessék a (2) és a (3) 
bekezdésben megállapított intézkedéseket, 
összhangban a 18. cikk (4) bekezdésében 
foglalt egyéni értékeléssel, valamint az 
igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a 18. cikkben említett sajátos 
szükségletekkel rendelkező áldozatok 
igénybe vehessék a (2) és a (3) 
bekezdésben megállapított intézkedéseket, 
összhangban a 18. cikk (4) bekezdésében 
foglalt egyéni értékeléssel, valamint az 
igazságszolgáltatási mérlegelési jogkör 
szabályaival.

Or. en

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A bűnügyi nyomozás során az alábbi 
intézkedéseket biztosítják a veszélyeztetett 
sértetteknek:

2. A bűnügyi nyomozás során az alábbi 
intézkedéseket biztosítják a sajátos 
szükségletekkel rendelkező sértetteknek:

Or. en

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a szexuális erőszak áldozatainak 
valamennyi kihallgatását a sértettel azonos
nemű személy végzi. 

(d) a szexuális erőszak, a nemi alapú 
erőszak és a közeli kapcsolatban 
előforduló erőszak áldozatainak 
valamennyi kihallgatását a sértett által 
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választott nemű személy végzi.

Or. en

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A bírósági eljárás során az alábbi 
intézkedéseket biztosítják a veszélyeztetett
sértetteknek:

3. A bírósági eljárás során az alábbi 
intézkedéseket biztosítják a sajátos 
szükségletekkel rendelkező sértetteknek:

Or. en

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bűnügyi nyomozás során a sértett 
valamennyi kihallgatásáról videofelvétel
készíthető, és a kihallgatások 
videofelvételei – a tagállami 
jogszabályoknak megfelelően –
bizonyítékként használhatók fel a 
büntetőeljárás során; 

a) a bűnügyi nyomozás során a sértett 
valamennyi kihallgatásáról audiovizuális 
felvétel készíthető, és a kihallgatások 
audiovizuális felvételei – a tagállami 
jogszabályoknak megfelelően –
bizonyítékként használhatók fel a 
büntetőeljárás során; 

Or. en

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az igazságügyi hatóságok különleges (b) az illetékes hatóságok különleges 



PR\889760HU.doc 53/66 PE480.616v01-00

HU

képviselőt nevezzenek ki a sértett számára, 
amennyiben a tagállami jogszabályoknak 
megfelelően a szülői felelősséget gyakorló 
személyeket a büntetőeljárás során – a 
köztük és a sértett közötti érdekellentét 
miatt – kizárták a gyermek képviseletéből, 
vagy amennyiben a gyermeknek nincs 
kísérője, illetve elszakadt a családjától.

képviselőt nevezzenek ki a sértett számára, 
amennyiben a tagállami jogszabályoknak 
megfelelően a szülői felelősséget gyakorló 
személyeket a büntetőeljárás során – a 
köztük és a sértett közötti érdekellentét 
miatt – kizárták a gyermek képviseletéből, 
vagy amennyiben a gyermeknek nincs 
kísérője, illetve elszakadt a családjától.

Or. en

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1. A tagállamok a lehető legnagyobb 
mértékig garantálják az áldozatok magán-
és családi életének védelméhez való jogot, 
és védik az áldozatok személyes adatait az 
illetékes hatósággal való első 
kapcsolatfelvételtől kezdődően, a 
büntetőeljárás során és az ilyen eljárást 
követően is.

Or. en

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az igazságügyi hatóságok a bírósági eljárás 
során megfelelő intézkedéseket 
fogadhassanak el a sértettek és 
családtagjaik magánéletének és 
képmásának védelme céljából.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az igazságügyi hatóságok a bűnügyi 
nyomozás és a bírósági eljárás során 
megfelelő intézkedéseket fogadhassanak el 
a sértettek és családtagjaik magánéletének 
és képmásának védelme céljából.

Or. en
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Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Megelőzés

1. A tagállamok – többek között az 
interneten keresztül – megteszik a 
szükséges intézkedéseket – mint például 
tájékoztató és felvilágosító kampányok, 
kutatási és oktatási programok, adott 
esetben a megfelelő civil társadalmi 
szervezetekkel és más érintett érdekelt 
felekkel együttműködve –, amelyek célja 
az irányelvben rögzített jogokról való 
felvilágosítás, és azon kockázat 
csökkentése, hogy az emberek –
különösen a gyermekek – bűncselekmény 
áldozatává váljanak. 
2. A tagállamok célzott tájékoztató 
kampányokat szerveznek a nemi alapú 
erőszakról azzal a céllal, hogy a 
lakosságot fogékonnyá tegyék a nemi 
alapú erőszaknak a nemek 
egyenlőtlensége és az emberi jogok 
sérelme megtestesüléseként történő 
felfogására, és a nemi alapú erőszakkal, 
illetve a rendelkezésre álló 
jogorvoslatokkal foglalkozó jogszabályok 
ismeretének javítására.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a lakosság teljes körű tájékoztatást kapjon az 
erőszak különböző formáiról, illetőleg a nemi alapú erőszak különböző megjelenési formáiról. 
Ebből a célból a követelmények körébe tartozik olyan tájékoztató kampányok szervezése, 
melyek az irányelv rendelkezéseivel foglalkoznak és azokat megmagyarázzák, valamint a 
lakosságot fogékonnyá teszik az emberi jogokkal és a nemek egyenlőségével kapcsolatos 
kérdések iránt. Az ilyen kampányok egyben az áldozatok tájékoztatását is szolgálják jogaikról 
és a létező támogató szolgáltatásokról.
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Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
23 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 23b. cikk
A bűncselekmény bejelentésének 

elősegítése
A tagállamok intézkedéseket hoznak –
adott esetben a megfelelő civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekeltekkel együtt 
– a bűncselekmények áldozatok általi 
bejelentésének elősegítésére.

Or. en

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a rendőrség, az ügyészek és a bírósági 
személyzet a sértettekkel való 
kapcsolatuknak megfelelő szintű általános-
és szakképzést kapjanak, hogy jobban 
odafigyeljenek a sértettek szükségleteire, 
továbbá pártatlanul, tisztelettel és 
szakértelemmel bánjanak velük.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a rendőrség, az ügyészek, a bírósági 
személyzet, az ügyvédek és az áldozattal 
valószínűleg kapcsolatba kerülő bármely 
más tisztviselő a sértettekkel való 
kapcsolatuknak megfelelő szintű általános-
és szakképzést kapjanak, hogy jobban 
odafigyeljenek a sértettek szükségleteire, 
továbbá pártatlanul, tisztelettel és 
szakértelemmel bánjanak velük.

Or. en

Indokolás
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 



PE480.616v01-00 56/66 PR\889760HU.doc

HU

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.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ellátandó feladatoknak, valamint a 
szakemberek és a sértettek közötti 
kapcsolat jellegének és szintjének 
megfelelően a képzés legalább az 
alábbiakkal kapcsolatos témákra terjed ki: 
a bűncselekmény hatása a sértettekre, a 
megfélemlítés, az ismételt és másodlagos 
viktimizáció veszélyei, valamint ezek 
elkerülésének lehetséges módja, továbbá a 
sértetteknek nyújtott támogatás 
rendelkezésre állása és relevanciája. 

4. Az ellátandó feladatoknak, valamint a 
szakemberek és a sértettek közötti 
kapcsolat jellegének és szintjének 
megfelelően a képzés legalább az 
alábbiakkal kapcsolatos témákra terjed ki: 
a bűncselekmény hatása a sértettekre, a 
megfélemlítés, az ismételt és másodlagos 
viktimizáció veszélyei, valamint ezek 
elkerülésének lehetséges módja, a 
sértetteknek nyújtott támogatás 
rendelkezésre állása és relevanciája, az 
erőszak megelőzése és felfedése, a nők és 
férfiak közötti egyenlőség, valamint az 
áldozatok szükségletei és jogai. 

Or. en

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértettekkel foglalkozó, vagy számukra 
támogatást nyújtó hatóságok 
együttműködjenek annak érdekében, hogy 
koordinált választ adjanak a sértetteknek, 
és a lehető legkisebbre csökkentsék a 
bűncselekmény hatását, a másodlagos vagy 
ismételt viktimizáció veszélyeit, valamint a 
sértett és a büntető igazságszolgáltatási 

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a sértettekkel foglalkozó, vagy számukra 
támogatást nyújtó hatóságok 
együttműködjenek annak érdekében, hogy 
koordinált választ adjanak a sértetteknek, 
elősegítsék a bűncselekmények 
bejelentését és a lehető legkisebbre 
csökkentsék a bűncselekmény hatását, a 
másodlagos vagy ismételt viktimizáció 
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szervek közötti kapcsolatok során a 
sértettre nehezedő terhet.

veszélyeit, valamint a sértett és a büntető 
igazságszolgáltatási szervek közötti 
kapcsolatok során a sértettre nehezedő 
terhet.

Or. en

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányelv alapján elfogadott valamennyi 
intézkedés figyelembe veszi az áldozatok, 
elkövetők, gyermekeik és tágabb 
környezetük közötti kapcsolatokat, 
szükségleteik elszigetelt vagy a társadalmi 
valóság elismerése nélküli kezelésének 
megelőzésére.

Or. en

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A tagállamok megteszik a szükséges 
jogalkotási vagy más intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy az illetékes 
hatóságok értékeljék az áldozat életét 
veszélyeztető kockázatokat, helyzetének 
súlyosságát és az erőszak 
megismétlődésének kockázatát azok 
kezelése és szükség esetén a koordinált 
védelem és támogatás nyújtása érdekében.
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Or. en

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A tagállamok együttműködnek és 
összehangolják szolgálataikat annak 
biztosítása érdekében, hogy olyan 
következetes jogi keret létezzen, mely 
támogatja az emberi jogokat és a nemek 
egyenlőségét, valamint a nemi alapú 
erőszak felszámolását. A tagállamok ebből 
a célból értékelik és – szükség esetén –
módosítják más jogterületek 
rendelkezéseit, úgy mint a családi és a 
házasságok felbontásával foglalkozó jog, 
a tulajdonjog, a lakhatási szabályok és 
rendelkezések valamint a munkajog 
területén. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a teljes eredményesség megelőzése érdekében előre bocsátja, hogy az 
áldozatok jogai terén az új, nemi szempontokat figyelembe vevő jogszabályok elfogadását az 
összes más releváns jogszabály felülvizsgálatának kell kísérnie. Ez biztosítaná, hogy a nemi 
dinamika következetesen beépüljön a teljes tagállami jogalkotási horizontba és annak 
egészében történő értelmezése az áldozat szükségleteire való holisztikus reagálást 
eredményezné.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A tagállamok együttműködnek – a 



PR\889760HU.doc 59/66 PE480.616v01-00

HU

meglévő európai áldozatsegítő 
szervezeteken keresztül – egy olyan 
európai megfigyelő és áldozatsegítő 
hálózat létrehozásának elősegítésében, 
melynek célja az irányelv végrehajtásának 
értékelés céljából egy statisztikai adatbázis 
létrehozása, mely tartalmazza az áldozatok 
számát, életkorát, nemét és nemzetiségét, 
az áldozatok által igénybe vett 
szolgáltatásokat és a szolgáltatásnyújtás 
hiányosságait. Az európai hálózat feladata 
lesz a bevált gyakorlatok, minőségi 
szabványok és határokon átnyúló áttételek 
tekintetében a fejlesztés, összehangolás és 
együttműködés, lehetővé teendő az egész 
Unióban való alkalmazást és az áldozatok 
számára az irányelv alapján kínált 
szolgáltatások igénybe vételét.

Or. en

Indokolás
Az Uniós valós bűnözési helyzetének megragadása érdekében ki kell alakítani a már létező 
ügynökségek hálózatát a tagállamok közötti tényleges adatcsereprogram létrehozása 
érdekében. A költségek szerények lesznek, mivel ehhez nem szükséges ügynökségek vagy 
szervezetek létrehozása. A módosítás célja az együttműködés és az európai összehasonlítás 
elgondolásának erősítése. A páneurópai adatbázis létrehozása fényt derítene a tagállamokban 
az áldozatok segítésére, felhatalmazására használt szolgáltatástípusokra és megfelelőbb 
bizonyítékokat nyújtana a bevált gyakorlatok európai összehasonlítása céljából. 

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [az elfogadást 
követő két év] közlik az Európai 
Bizottsággal a bűncselekmények 
sértettjeire vonatkozó tagállami eljárások 
alkalmazásával kapcsolatos adatokat. 

A tagállamok legkésőbb …* közlik az 
Európai Bizottsággal a bűncselekmények 
sértettjeire vonatkozó tagállami eljárások 
alkalmazásával kapcsolatos adatokat,
beleértve legalább az áldozatok számát, 
életkorát és nemzetiségét, a bejelentett 
bűncselekmények számát, típusát és 
jellegét, valamint azon szolgáltatások 
típusát, melyekre az áldozatot beutalták.
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
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irányelv hatálybalépését követő két év.

Or. en

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
Jelentés

A Bizottság …-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv alkalmazásáról. A Bizottság az 
említett jelentéshez szükség esetén 
jogalkotási javaslatokat csatol.
_____________
*HL... kérjük a dátumot beilleszteni: ezen 
irányelv a hatálybalépését követő három 
év.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadók üdvözlik a Bizottság bűncselekmények áldozatainak jogairól, támogatásáról és 
védelméről szóló irányelv iránti javaslatát azon jogalkotási csomag részeként, melynek célja 
az Unión belül az áldozatok jogainak erősítése, és amelynek része a polgári ügyekben hozott 
védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló javaslat, illetve a 
sértettek jogainak EU-n belüli megszilárdításáról szóló közlemény is. A Lisszaboni Szerződés 
és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség felé mutató 
iránymutatások 2009-es hatálybalépése óta és amint a Stockholmi Program is előrevetíti, az 
Unión belül a bűncselekmények áldozatainak védelme az uniós napirend élén áll. 

A Bizottság javaslata megerősíti egy olyan átfogó európai keret elfogadásának 
szükségességét, amely a bűncselekmények valamennyi áldozata számára – jogállástól 
függetlenül – elismerést és legszélesebb körű védelmet kínál az Unió területén belül. Ez a 
javaslat részben a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat folyománya. A Bizottság az egész Unióra kiterjedően 
egyetlen minimumnormára bővítette bármely bűncselekmény áldozatának jogait, valamennyi 
áldozat számára biztosítva – nemzetiségüktől és a bűncselekmény elkövetésének helyétől 
függetlenül – egyebek között a tájékoztatáshoz való jogot, a meghallgatáshoz és megértéshez 
való jogot, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogot, a jogi segítségnyújtáshoz való jogot, az 
áldozatsegítő szolgálatok igénybevételének jogát, a meghallgatáshoz való jogot, a helyreállító 
igazságszolgáltatáshoz való jogot, a büntetőeljárás megindítása hiányában érvényesíthető 
jogokat, az áldozat és az elkövető közötti érintkezés elkerülésének joga, és az áldozat bűnügyi 
nyomozás során való kihallgatása alatti védelméhez való jogot. Az is kulcsfontosságú, hogy a 
jövőbeni irányelv az „áldozat” egységes meghatározását adja, mely áldozati jogállást biztosít 
nem csak a bűncselekményben sérelmet szenvedett személy, hanem családtagjaik számára is. 

Az előadók az irányelv számos javaslatát üdvözlik. 

Az igazságszolgáltatásba vetett bizalom valamennyi polgár számára elsődleges, de különösen 
azon áldozatok számára, akik azt tapasztalják, hogy jogaikról nem is hallottak és azok nem 
érhetőek el. Az összes uniós tagállamban érvényesülő, egységes és átlátható 
igazságszolgáltatási rendszer égetően szükséges, ha az EU meg kíván felelni a Stockholmi 
Programnak. Az irányelv nem csak védi az áldozatok jogait, támogatást és védelmet nyújt, de 
a minimumnormák harmonizálásával támogatja az európai polgárok nemzeti és szomszédos 
országbeli igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalmának kialakulását. 

A Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő eljárásokkal összhangban az Európai Parlament 
eljárási szabályzatának 51. cikke engedélyezi a transzverzális megközelítés alkalmazását a 
jelentések elkészítésekor. Jelentésünk az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban 
és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban folytatott viták, valamint a két előadó 
együttműködésének eredményeként jött létre. 

Általános felfogás – az áldozatok jogainak erősítése 

E rendelkezéseknek a bizottsági javaslatba történő befoglalása ellenére többet is lehet tenni az 
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áldozatok szükségleteinek az egyes tagállamokban történő kielégítése érdekében. Valamennyi 
áldozatnak – függetlenül körülményeitől vagy az elszenvedett sérelemtől – éreznie kell, hogy 
az irányelvben foglalkozik vele. A kutatások és az adatok azt jelzik, hogy az áldozatok 
túlságosan gyakran nem jelentik be a bűncselekményeket – félelemből, bizonytalanságból, 
bizalom vagy információk hiánya miatt. Az áldozatokat – kiszolgáltatottságuk miatt –
fojtogatja a szörnyű tapasztalat, ami megnehezíti a jogi eljárások elviselését. Emiatt fontos az 
áldozatoknak a sérelem bekövetkezésének pillanatától történő támogatása. Az áldozatokkal a 
jogi eljárások minden szakaszában tisztelettel, méltósággal és – gyakorlati értelemben véve –
az általuk értett nyelven kell bánni. 

Az előadók meggyőződése, hogy egyes vonatkozásokat hangsúlyosabbá kell tenni és 
részletesebben ki kell fejteni. Ezért a jelentős traumán átesett áldozatok esetében kiterjesztésre 
és elmélyítésre került a tájékoztatáshoz való jog, attól a pillanattól kezdődően, hogy először 
kapcsolatba kerülnek az illetékes hatósággal. Az ügyről való tájékoztatáshoz való jog része, 
hogy a tagállamoknak támogatást kell akkor is nyújtaniuk, amikor az áldozatot tájékoztatják 
az elkövető szabadon bocsátásáról. Az esetleges pszichológiai nyomás miatt és az erőszakot 
elszenvedett személy megnyugtatására az áldozatnak jogosultnak kell lennie egyes 
információk visszautasítására és e visszautasítás bármikor történő megváltoztatására. 

Az áldozatnak ingyenes áldozatsegítő szolgáltatásokat kell felajánlani a sérelem 
elszenvedésének pillanatától kezdődően. Ez kiterjed gyermekeikre és családtagjaikra is. Az 
áldozatsegítést egyben tagállamilag támogatott közösségi alapú programmá vagy 
kezdeményezéssé kell átalakítani. Az áldozatok számára fontos a viktimizáció meglehetősen 
széles körű, társadalmi elismertsége, az áldozat rehabilitációjának a társadalom részéről 
kedvező reakcióval történő összekapcsolásával, melynek során a társadalom megértést mutat 
az áldozat egyéni helyzete iránt és elismeri az áldozat aktuális nehéz helyzetét. Az előadók 
álláspontja szerint a médiának fontos szerepet kell betöltenie a viktimizáció társadalmi 
elismerésének ösztönzésében, egyidejűleg megtéve – tájékoztatási tevékenységük keretében –
a megfelelő intézkedéseket az áldozatok és családtagjaik magán- és családi élete védelmének 
biztosítására. 

Az előadók tudatában vannak annak, hogy a tagállamok számára végrehajtásra ajánlott 
további intézkedések egyes esetekben az erőforrások átcsoportosítását vagy mozgósítását 
jelenthetik a nemzeti hatóságok számára. Lényeges azonban annak szem előtt tartása, hogy az 
Európai Bizottság becslései szerint a bűncselekmények teljes költsége – az áldozatok, de a 
munkáltatók, az állam és a társadalom számára is – az Európai Unión belül mintegy évi 223 
milliárd euróra tehető. Ezek a költségek nem csak magából a bűncselekményből erednek, 
hanem az áldozatok rehabilitáció és a büntetőeljárással való megbirkózás során való elégtelen 
támogatásából is. Az áldozatok jogainak erősítését és a megfelelő segítő szolgáltatások 
nyújtását ezért olyan költséghatékony intézkedésnek tekinti, mely kedvezően fog hozzájárulni 
a bűncselekmények bejelentéséhez, valamint a nemzeti igazságszolgáltatási és egészségügyi 
rendszerek fenntarthatóságának megőrzéséhez.

A sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok további védelme

Az előadók támogatják az irányelv átfogó koncepcióját, mely szerint minimumnormákat 
állapít meg a bűncselekmények áldozatainak jogai, támogatása és védelme tekintetében, de 
szükségszerűnek tartják az olyan áldozatok támogatási szolgáltatásainak további javítását, 
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akiknek esetében a büntetőeljárás során különösen magas a további sérelem, megaláztatás 
vagy további viktimizáció veszélye. 

Az előadók osztják a Bizottság azon javaslatát, hogy utalni kell a veszélyeztetett áldozatokra, 
de előnyben részesíti a „sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok” megfogalmazást. A 
Bizottság – az áldozatok e kategóriáját „veszélyeztetett áldozatként meghatározó –
javaslatában használt terminológiát ezért nem szándékos megkülönböztető megnevezésnek 
kell tekinteni. Számos áldozat – beleértve a nemi alapú erőszak áldozatait is – nem veszi 
szívesen a veszélyeztetettséggel való társítást. Mindazonáltal a nemi alapú erőszak 
áldozatának anélkül is lehetnek sajátos igényei, hogy veszélyeztetettnek tekintenék. A 
bizottsági javaslat helytállóan említi a gyermekeket és a fogyatékkal élőket személyes 
tulajdonságaik miatt veszélyeztetett áldozatként. Valóban logikusnak látszik fogyatékkal élő 
vagy a nemi erőszakot elszenvedett nő vagy egy gyermek veszélyeztetett áldozatként történő 
meghatározása, de nem szabad az áldozatok bűncselekmény elszenvedése előtti jellemzőit az 
őket meghatározó egyetlen kritériumnak tekinteni. Az előadók ezért előnyben részesítik e 
csoportra „sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatként” való utalást és az ilyen 
áldozatoknak sajátos védelem nyújtását. 

Ezen intézkedések körébe tartozik például a menedék, orvosi ellátás, igazságügyi szakértői 
bizonyítás, pszichológiai tanácsadás és jogi tanácsadás nyújtása. Az ilyen támogató 
szolgálatoknak kellő országos lefedettségűnek és valamennyi áldozat számára elérhetőnek 
kell lennie.

A körülmények és az áldozatok jellemzőinek további értékelése érdekében az előadók további 
fogalommeghatározásokat is bevezetnek, konkrétan a „nemi alapú erőszak” és a „közeli 
kapcsolatban előforduló erőszak” fogalmát. A nemi alapú erőszak olyan erőszak, melynek az 
adott személy neme miatt válik célpontjául. A közeli kapcsolatban előforduló erőszak körébe 
tartozik az intim partnerek vagy volt partnerek vagy más családtagok által elkövetett erőszak, 
amely az áldozatok megkülönböztetését és alapvető jogaik sérelmét eredményezi.

A sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatokkal a bűncselekmény jellege alapján történő 
foglalkozás során segítő kezet kell nyújtani az áldozatok más típusai számára is, nem csak az 
emberkereskedelem vagy a nemi erőszak áldozatainak (amint az a bizottsági szövegben 
szerepel). 

A terrorizmus áldozatai, a szervezett bűnözés áldozatai, a közeli kapcsolatokban előforduló 
erőszak áldozatai és a nemi alapú erőszak áldozatai is sajátos szükségletekkel rendelkezők 
körébe sorolandók. Mivel a bűncselekmény jellege különböző formákat ölt, az áldozatok 
szükségletei ugyanígy eltérőek. A sajátos szükségletek említése éppannyira szükségszerű, 
mint az azokra való fogékonyság. Például a terrorizmus áldozatai esetében: a többi áldozathoz 
képest a fő eltérés a terrorista viktimizáció előfordulásának körülményeiben és annak 
közönségében jelentkezik. A terrorizmus áldozatait eleve egy nagyobb csoport tagjaként éri 
támadás. Viktimizációjuk elismerése e tény elismerését is magában foglalja. A terrorizmus 
áldozatait segítő csoportok az áldozatok szükségleteit – a jogi segítségnyújtás mellett – négy 
szükségszerűségként fogalmazzák meg: az igazságszolgáltatáshoz, méltósághoz, igazsághoz 
és megemlékezéshez való jog, melyek közül az utóbbi terrorizmus és viktimizációja 
elutasítását és az emlék jövendő generációk számára való megőrzését jelenti.
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Egyedi értékelés és képzés

Az áldozatok hagyományos segítésén túl nem szabad alábecsülni a különösen kegyetlen 
sérelmet szenvedett áldozatokra való elsődleges összpontosítást: igen fontos a súlyos kitettség 
és roncsolás vagy traumatikus veszteség; a traumatikus események átélése, a folyó vagy 
múltbeli mentális egészségügyi probléma vagy kezelés és a szociális támogatás hiánya, közeli 
családtagok vagy barátok hiányának figyelembe vétele. Erőfeszítéseket kell tenni a társadalmi 
közösség egyedülálló tagjainak biztonságba helyezésére, mivel ők azok, akiknek a szociális 
támogatás vagy az utánkövető segítség különösen fontos lehet.

Az előadók ezért az egyéni értékelést a sérelem bekövetkezésének pillanatától fontos lépésnek 
tekintik. Ennek során fog kiderülni, hogy mire van az áldozatnak szüksége a büntetőeljárás 
előtt, alatt és azt követően. A büntetőeljárás során a hatóságok gyakorta nem ismerik az 
áldozatok szükségleteit, ezzel megnehezítve az áldozatnak az együttműködést. A rendőrséget, 
az ügyészséget és egyéb személyzetet ki kell képezni, hogy tudják azt, hogy a bűncselekmény 
típusától függően miként kell az áldozathoz közeledni. Különösen a nemi alapú erőszak és a 
közeli kapcsolatban előforduló áldozatai szükségleteinek megfelelőbb figyelembe vétele 
érdekében követelik az előadók, hogy az igazságügyi szakemberek, rendőrtisztek és az 
áldozatsegítő szolgálatok tagjai kapják meg azt a képzést, mely a nemi kérdések figyelembe 
vételére képessé teszi őket, és lehetővé teszi az áldozatok szükségleteinek gyors azonosítását 
és támogatását. Az előadók az együttműködés szellemiségének megfelelően jelentősnek 
tekintik, hogy az ilyen képzésre a nemi alapú erőszakkal foglalkozó nem kormányzati 
szervezetekkel és szolgáltatókkal szorosan egyeztetve kerüljön sor, és az valamennyi 
tagállamban intézményesítésre és egységesítésre kerüljön.

Az áldozatok jogainak nemi dinamikájának megértése

A nemi alapú erőszak az erőszak olyan formája, mely a nőket aránytalanul érinti, ls 
összefügghet a közeli kapcsolatban előforduló erőszakkal, de nem korlátozódik arra. 
Kutatások azt mutatják, hogy Európában a nők egyötöde-egynegyede szenvedett már el 
felnőttkorában legalább egyszer fizikai erőszakot, és több mint egytizedüket ért szexuális 
erőszak, amelynek során fizikai erőt alkalmaztak. Ezzel összefüggésben az előadók 
meggyőződése, hogy kulcsfontosságú a nemi alapú erőszak minden formájának 
bűncselekménnyé minősítése, és az áldozatai számára célzott megelőzési, védelmi és 
jogorvoslati intézkedések biztosítása. 

Az előadók ennek érdekében egyértelmű kötelezettséget határoznak meg, hogy a sajátos 
szükségletekkel rendelkező áldozatok támogatása ismerje el a nemi dinamikát és a nemek 
egyenlőségének és az emberi jogoknak a keretein belül működjön. Az előadóknak 
meggyőződése, hogy ez a megközelítés alapvető a nemi alapú erőszak áldozatai másodlagos 
viktimizációjának megelőzésére. 

Az előadók szándéka annak biztosítása, hogy az áldozat átfogó fogalommeghatározása egész 
Európában elfogadott legyen, és a sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok sajátos 
helyzetét vegyék figyelembe a megfelelő segítőszolgálatok kialakításakor vagy az 
áldozatokkal közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek képzésekor. Az irányelv ennek 
érdekében számos olyan jogot tartalmaz, melyeket az áldozatok számára garantálni kell, és 
ekként egy jelentős rést tölt be a bűncselekmények áldozatai emberi jogainak védelmében. Az 
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előadók a nemi alapú erőszakot egyben a nemek egyenlőtlensége és az emberi jogok 
megsértése megtestesüléseként fogják fel, ezzel a nők elleni erőszakot a hátrányos 
megkülönböztetés olyan formájaként, melyet el kell ismerni, és amely ellen küzdeni kell. 

Nagyobb együttműködés és összehangolás az áldozatok védelméért

A tagállamok számára ajánlott olyan általános, több ügynökségen alapuló megközelítés 
kialakítása, mely biztosítja az áldozatokat segítő hatóságok közötti tényleges együttműködést. 
Az irányelv e tekintetben tervbe veszi olyan hivatalos vagy nem hivatalos struktúrák 
kialakítását, melyek lehetővé tennék az igazságszolgáltatási, jogalkalmazó és nem 
kormányzati szervezeteknél dolgozó szakemberek számára a szabványosított módon történő 
együttműködést. Az előadónak meggyőződése, hogy az összes áldozat koordinált kezelése 
minimumra szorítaná a bűncselekmények kedvezőtlen hatásait, a másodlagos és további 
viktimizáció és megbélyegzettség kockázatát, és az áldozatokra a bűntető igazságszolgáltatási
szervekkel való ismételt kapcsolatból eredő terheket.

Az áldozat magánélethez való jogának védelme

Az előadók egyértelmű kötelezettséget rónak ki, hogy az áldozat magán- és családi élethez 
való jogát a büntetőeljárásban és azt követően is védeni kell. Az áldozat magánélethez való 
jogának a sérelem jellegétől független védelmét minden eszközzel garantálni kell, mivel ez az 
áldozatnak konkrétan a büntetőeljárás elviselésével, általánosságban pedig a rehabilitációval 
kapcsolatos szükséglete. Például a média gyakran további viktimizációt vált ki az 
áldozatokból vagy túlélőkből az áldozatban az erőszak, az elveszettség vagy az irányítás 
kézből való csúszása érzésének erősítésével. Ezért az előadók önszabályozó intézkedések 
elfogadását is kérik a médiától az áldozatok média túlkapásaitól való védelme érdekében. 

Európai hálózatok és statisztikák

Az áldozatoknak tudniuk kell, hogy jogaik az egész EU-ban szabványosításra kerülnek. A 
tájékoztató és ismeretterjesztő kampányok, kutatási és oktatási programok, és a civil 
társadalmi szervekkel való együttműködés az uniós tagállamok közötti, jól szervezett 
kampányokkal biztosítandó. Emellett a bűnözés végleges legyűréséhez szükséges az 
áldozatok valamennyi típusára vonatkozó adatok összegyűjtése és kicserélése. Emiatt az 
előadók kérik – az áldozatokkal foglalkozó, már létező európai szervezeteken keresztül – egy 
európai megfigyelő és segítő hálózat létrehozását, egy olyan adatbázis létrehozása érdekében, 
mely tartalmazza az áldozatok számát, életkorát. nemét és nemzetiségét. Egy ilyen hálózat 
további irányelveknek nyithatna utat, a szabadság, a biztonság és az igazságosság 
érvényesülésén alapuló térség fejlődésének további erősítésére.

Köszönetnyilvánítás

Az előadók hálásak a Bizottság által a DG JUSTICE révén adott magyarázatokért, illetve az 
árnyékelőadókkal és a Dán Elnökséggel folytatott, gyümölcsöző eszmecserékért. Az előadók 
ugyancsak köszönetüket kívánják kifejezni a bűncselekmények áldozatainak jogaival, 
támogatásával és védelmével foglalkozó szervezetek, egyesületek és nem kormányzati 
szervek velük megosztott állásfoglalásaiért és tapasztalataiért.
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