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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi 
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai
(COM(2011) 0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0275),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
82 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0127/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į pagrįstas nuomones, kurias vadovaudamasis Protokolu (Nr. 2) dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateikė ... parlamentas ir kuriose 
tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo 
principo,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį 
(A7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2011 m. birželio 10 d. rezoliucijoje 
dėl nusikaltimų aukų teisių užtikrinimo ir 
apsaugos, ypač baudžiamosiose bylose, 
gerinimo veiksmų plano Taryba nurodė, 
jog tam, kad būtų pagerintas nusikaltimų 
aukų teisių užtikrinimas, parama jiems ir 
jų apsauga, veiksmų turėtų būti imamasi 
Sąjungos lygiu. Dėl šios priežasties ir 
atsižvelgiant į minėtąją rezoliuciją, šia 
direktyva siekiama patikslinti ir papildyti 
Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR1

nustatytus principus ir gerokai padidinti 
nusikaltimų aukų apsaugą visoje 
Sąjungoje, visų pirma nagrinėjant 
baudžiamąsias bylas;
____________________

1 OL L 82, 2001 3 22, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) ši direktyva yra teisės aktų rinkinio, 
kuriuo siekiama sustiprinti aukų teises 
Sąjungoje, dalis. Įgyvendindamos šią 
direktyvą valstybės narės turėtų atsižvelgti 
į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
Direktyvą 2011/99/ES dėl Europos 
apsaugos orderio1 ir Reglamentą (ES) 
Nr. …/2012 [dėl apsaugos priemonių 
tarpusavio pripažinimo civilinėse 
bylose]*;
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_____________________

1 OL L 388, 2011 12 21, p. 2.
* OL: prašome įrašyti numerį, 
pavadinimą ir nuorodą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2011 m. balandžio 7 d. Europos 
Taryba priėmė Konvenciją dėl smurto 
prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos bei kovos su juo, kurioje 
įtvirtinti aukšti smurto dėl lyties 
prevencijos, tokio smurto aukų apsaugos 
ir pagalbos joms, taip pat nusikaltėlių 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Europos Vadovų Tarybos priimtas 
Europos lyčių lygybės paktas 2011–
2020 m. laikotarpiui1 patvirtina Sąjungos 
įsipareigojimus mažinti su lytimi 
susijusius skirtumus užimtumo, švietimo 
ir socialinės apsaugos srityse, siekiant 
skatinti geresnę vyrų ir moterų profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir 
kovoti su visų formų smurtu prieš 
moteris;
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__________________
1.2011 m. kovo 7 d. Tarybos išvadų priedas 
(dok. 7166/11).

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos, valdžios
institucijose, paramos aukoms arba 
atkuriamojo teisingumo tarnybose su 
aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, 
jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų 
asmeninę padėtį ir neatidėliotinus 
poreikius, amžių, lytį, negalią ir 
subrendimą, taip pat visapusiškai 
gerbdamos jų fizinę, psichinę ir moralinę 
neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
tinkamą galimybę kreiptis į teismą.

(5) nusikaltimai kenkia visuomenei ir jais 
pažeidžiamos aukų asmens teisės. Aukos 
turėtų būti pripažįstamos aukomis ir su 
jomis kompetentingose institucijose, 
paramos aukoms arba atkuriamojo 
teisingumo paslaugų tarnybose visuomet
turėtų būti elgiamasi pagarbiai, jautriai ir 
profesionaliai, atsižvelgiant į jų asmeninę 
padėtį ir neatidėliotinus poreikius, amžių, 
lytį, negalią ir subrendimą, taip pat 
visapusiškai gerbiant jų fizinę, psichinę ir 
moralinę neliečiamybę. Aukos turėtų būti 
apsaugotos nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos bei bauginimų, turėtų gauti 
tinkamą paramą, kad galėtų atsigauti, ir 
galimybę veiksmingai pasinaudoti teise
kreiptis į teismą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7)Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 

(7) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Visų pirma direktyva siekiama 
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užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, privatų ir šeimos 
gyvenimą, nuosavybę, taip pat vaiko, 
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų teises ir 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

užtikrinti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, teisę į 
nediskriminavimą, teisę į privatų ir šeimos 
gyvenimą, teisę į nuosavybę, taip pat 
vaiko, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų
teises ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą.

(9) asmuo turėtų būti laikomas auka, 
nepaisant to, ar nusikaltėlis nustatytas, 
sulaikytas, patrauktas baudžiamojon 
atsakomybėn ar nuteistas, ir nepaisant 
nusikaltėlio ir aukos giminystės ryšių. Dėl 
nusikaltimo taip pat nukenčia aukų šeimos 
nariai, visų pirma mirusios aukos šeima, 
kuri teisėtai suinteresuota baudžiamąja 
byla. Todėl tokios netiesioginės aukos taip 
pat turėtų saugomos pagal šią direktyvą. 
Aukoms reikalinga tinkama parama ir 
pagalba net prieš pranešant apie 
nusikaltimą. Tokia parama gali būti itin 
svarbi tam, kad auka atsigautų ir priimtų 
sprendimą galiausiai pranešti apie 
nusikaltimą. Tokios paramos ir pagalbos 
priemonės atitinkamais atvejais turėtų 
būti pritaikytos konkrečiai lyčiai;

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) viktimizacijos, kuri nėra tiesioginis 
nusikalstamos veikos rezultatas, bet 
atsiranda aukai bendraujant su 
institucijomis ir tam tikrais asmenimis, 
vadinamos antrine viktimizacija, reikėtų 
išvengti teikiant nusikaltimo aukoms 
paslaugas, pritaikytas jų poreikiams. Šios 
paslaugos turėtų būti teikiamos 
atsižvelgiant į su lytimi susijusius veiksnius, 
poveikį ir tam tikrų formų smurto 
pasekmes, kartu veikiant pagal lyčių 
lygybės ir žmogaus teisių nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstamas ypač svarbus paramos aukoms tarnybų vaidmuo užtikrinant, 
kad aukoms nereikėtų patirti antrinės viktimizacijos. Taigi valstybės narės raginamos 
užtikrinti, kad paramos tarnybos pripažintų patirto smurto poveikį ir ilgai trunkantį 
atsigavimo procesą ir elgtųsi su aukomis taip, kad būtų išvengta antrinės viktimizacijos. Šis 
pakeitimas atitinka JT deklaracijos dėl smurto prieš moteris panaikinimo nuostatas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) nors pagrindinis tikslas – užkirsti 
kelią žalos atsiradimui, daug būtų galima 
pasiekti mažinant negalią ir sveikatos 
sutrikimus, kuriuos sukėlė patirta žala, 
nepaisant visų pastangų užkirsti jai kelią. 
Taigi aukoms teikiamos aukštos kokybės 
paramos ir priežiūros paslaugos yra ypač 
svarbi bet kokio atsako į tyčinę ar netyčinę 
žalą priemonė. Teikiant tinkamas 
paslaugas nemirtinus sužeidimus 
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patyrusioms aukoms galima išvengti 
vėlesnių mirties atvejų, sumažinti 
trumpalaikę ar ilgalaikę negalią 
patiriančių asmenų skaičių ir padėti 
nukentėjusiesiems įveikti žalos daromą 
poveikį jų gyvenimui. Atsižvelgiant į tai, 
nepakanka suteikti aukoms teises gauti 
neatidėliotinas medicinos paslaugas, bet 
būtina visiškai pripažinti ilgalaikę 
reabilitaciją ir galimybes naudotis 
tokiomis paslaugomis, kaip antai 
priežiūra sveikstant ir korekcinės 
operacijos;

Or. en

Pagrindimas

Nors laiku suteikta galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis yra ypač svarbi 
iškart po patirto smurto, užtikrinti ilgalaikį atsigavimą ir išvengti tolesnio smurto galima tik 
suteikiant galimybę naudotis specializuotomis paramos aukoms ir priežiūros paslaugomis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) teisėje, moksliniuose tyrimuose ir 
praktikoje vis daugiau dėmesio skiriama 
ryšiams tarp smurto visuomenėje, nelygybės 
ir žmogaus teisių. Būtina tinkamai 
pripažinti žalą, kurią patiria nusikaltimo ir 
piktnaudžiavimo valdžia aukos, nes šios 
aukos yra emociškai, fiziškai, finansiškai ar 
socialiai priklausomos nuo nusikaltėlių;

Or. en

Pagrindimas

Nelygybė gali būti pagrindinė viktimizacijos priežastis ir ji, savo ruožtu, apima žmogaus 
teisių pažeidimus, todėl šis klausimas patenka tiesiai į pagrindinių teisių sritį. Šiame 
pakeitime ypatingas dėmesys skiriamas aukoms, kurios yra emociškai, finansiškai ar kaip 
nors kitaip susijusios su nusikaltėliu, ir raginama pripažinti specialius jų poreikius, susijusius 
su atsigavimu ir reabilitacija. Šiame pakeitime remiamasi JT Konvencijos dėl visų formų 



PE480.616v01-00 12/62 PR\889760LT.doc

LT

diskriminacijos panaikinimo moterims praktika.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Teikiant informaciją turėtų būti 
skiriama pakankamai dėmesio siekiant 
užtikrinti, kad su aukomis būtų elgiamasi 
pagarbiai, kad gavusios informaciją jos 
galėtų priimti sprendimus dėl savo 
dalyvavimo bylos nagrinėjime ir 
naudojimosi savo teisėmis būdų. Taigi itin 
svarbu aukai suteikti informaciją apie 
dabartinę bylos nagrinėjimo būklę ir eigą. 
Taip pat labai svarbu suteikti informaciją, 
kad auka galėtų nuspręsti, ar prašyti 
peržiūrėti sprendimą nevykdyti 
baudžiamojo persekiojimo.

(10) teikiant informaciją turėtų būti 
skiriama pakankamai dėmesio siekiant 
užtikrinti, kad su aukomis būtų elgiamasi 
pagarbiai, kad gavusios informaciją jos 
galėtų priimti sprendimus dėl savo 
dalyvavimo bylos nagrinėjime ir 
naudojimosi savo teisėmis būdų. Taigi itin 
svarbu aukai suteikti informaciją apie 
dabartinę bylos nagrinėjimo būklę ir eigą. 
Taip pat labai svarbu suteikti informaciją, 
kad auka galėtų nuspręsti, ar prašyti 
peržiūrėti sprendimą nevykdyti 
baudžiamojo persekiojimo. Pateikiant 
informaciją apie nusikaltėlio paleidimą, 
aukoms ir jų šeimos nariams turėtų būti 
teikiama veiksminga parama ir pagalba, 
prireikus kreipiantis į paramos aukoms 
tarnybas, siekiant kuo labiau sumažinti 
antrinės viktimizacijos riziką ir padėti 
aukoms įveikti psichologinį stresą, kurį 
jos patiria gavusios tokią informaciją;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valdžios institucijų, aukų paramos ir 
atkuriamojo teisingumo paslaugų tarnybų 
informacija ir patarimai, kiek įmanoma, 
turėtų būti teikiami įvairiomis priemonėmis 
taip, kad auka galėtų ją suprasti. Taip pat 

(11) kompetentingų institucijų, paramos 
aukoms ir atkuriamojo teisingumo 
paslaugų tarnybų informacija ir 
konsultacijos, kiek įmanoma, turėtų būti 
teikiamos įvairiomis priemonėmis taip, kad 
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turėtų būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą 
auka galėtų būti suprasta. Turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, ar auka supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, aukos amžių, 
subrendimą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į aukos bendravimo 
sunkumus.

auka galėtų jas suprasti. Taip pat turėtų 
būti užtikrinta, kad nagrinėjant bylą auka 
galėtų būti suprasta. Turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, ar auka supranta kalbą, 
kuria teikiama informacija, aukos amžių, 
subrendimą, intelektinius ir emocinius 
gebėjimus, raštingumo lygį ir bet kokį 
intelekto ar fizinį sutrikimą, pvz., susijusį 
su rega ar klausa. Per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į aukos bendravimo 
sunkumus.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimas
žodžiu ir raštu turi būti teikiamas tik tiek, 
kiek tai būtina, kad aukos galėtų naudotis 
savo teisėmis.

(12) teisingumo negalima veiksmingai 
užtikrinti, jeigu auka kompetentingoms 
institucijoms negali tinkamai paaiškinti 
padaryto nusikaltimo aplinkybių ir 
suprantamai duoti parodymus. Taip pat 
svarbu užtikrinti, kad su auka būtų 
elgiamasi pagarbiai ir kad ji galėtų 
naudotis savo teisėmis. Todėl per apklausą 
ir dalyvaudama bylos nagrinėjime auka 
visada turėtų turėti galimybę naudotis 
nemokamu vertimu žodžiu. Kiek tai susiję 
su kitais baudžiamosios bylos aspektais, 
vertimo žodžiu ir raštu poreikis gali skirtis, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus, aukos 
statusą ir jos dalyvavimą nagrinėjant bylą, 
taip pat į bet kokias konkrečias jos teises. 
Taigi minėtais kitais atvejais vertimo
žodžiu ir raštu paslaugos turėtų būti 
teikiamos tiek, kiek tai būtina, kad aukos 
galėtų naudotis savo teisėmis. Vertimo 
žodžiu ir raštu paslaugos pagal šią 
direktyvą turėtų būti teikiamos viena iš 
kalbų, kuria kalba ir kurią supranta 
aukos, kad joms būtų sudaryta galimybė 
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visapusiškai pasinaudoti savo teisėmis;

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijų bendraujant su aukomis vartojama kalba ir bendravimo būdas yra labai 
svarbūs siekiant išvengti bauginimo ir nepagarbaus elgesio. Tai gali pabloginti aukų padėtį ir 
komplikuoti teisinį procesą. Auka neturėtų pasijusti kalta dėl savo pačios nelaimės. Būtina 
užtikrinti bendravimą ta kalba ir vertimą į tą kalbą, kurią nusikaltimo auka aiškiai supranta.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų.

(13) galimybė naudotis vyriausybinių arba 
nevyriausybinių organizacijų parama turėtų 
būti suteikta nuo nusikaltimo padarymo 
momento, per bylos nagrinėjimą ir po jo, 
atsižvelgiant į aukos poreikius. Parama 
turėtų būti teikiama įvairiomis 
priemonėmis, be pernelyg didelių 
formalumų ir užtikrinant pakankamą 
geografinį pasiskirstymą, kad visos aukos 
turėtų galimybę naudotis tokiomis 
paslaugomis. Tam tikrų grupių aukoms, 
kaip antai seksualinio smurto, nusikaltimų 
dėl lyties, rasinės neapykantos ar kitų 
neapykantos nusikaltimų aukoms arba 
terorizmo aukoms, gali prireikti specialių 
paramos paslaugų dėl konkrečių 
nusikaltimo, kurio aukomis jos tapo, 
ypatumų. Valstybės narės turėtų skirti 
reikiamus išteklius, kad būtų užtikrinta 
parama ir pagalba aukoms ir jų apsauga;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime valstybėms narėms rekomenduojama aktyviai dalyvauti numatant ir skiriant 
reikiamus išteklius paramos aukoms tarnyboms. Kaip nurodyta Europos Tarybos konvencijos 
dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo nuostatose, 
nacionalinių paramos aukoms tarnybų finansavimas yra vienas iš būdų užtikrinti geresnį 
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aukų teisių įgyvendinimą. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kai kurios aukos yra itin 
pažeidžiamos – per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą joms gresia antrinė ir 
pakartotinė viktimizacija ir nusikaltėlio 
arba jo bendrininkų bauginimai. Tokį 
pažeidžiamumą galima bendrai nustatyti, 
atsižvelgiant į aukos savybes ir nusikaltimo 
rūšį bei pobūdį. Taigi kai kurios aukos, 
kaip antai vaikai, neįgalieji, seksualinio 
smurto ir prekybos žmonėmis aukos, 
daugeliu atveju yra pažeidžiamos, joms 
gresia tolesnė viktimizacija ir todėl 
reikalingos specialios apsaugos priemonės. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., kai 
reikia atsižvelgti į kaltinamojo ar 
įtariamojo pagrindines teises, arba kai to 
pageidauja auka, galimybė naudotis 
tokiomis apsaugos priemonėmis turėtų būti 
ribojama. Konkretesnės ir išsamesnės 
nuostatos dėl prekybos žmonėmis aukų ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų 
seksualinio išnaudojimo bei vaikų 
pornografijos aukų nustatytos atskiruose 
teisės aktuose, kurie jau priimti arba dėl 
kurių vyksta derybos – šia direktyva tie 
patys klausimai nereglamentuojami.

(17) kai kurios aukos yra itin pažeidžiamos 
– baudžiamojo proceso metu joms gresia 
antrinė ir pakartotinė viktimizacija ir 
nusikaltėlio arba jo bendrininkų 
bauginimai, ir todėl turi specialių 
poreikių. Tokį pažeidžiamumą galima 
bendrai nustatyti, atsižvelgiant į aukos 
savybes ir nusikaltimo rūšį bei pobūdį. 
Taigi kai kurios aukos, kaip antai vaikai, 
neįgalieji, seksualinio smurto aukos, 
smurto dėl lyties aukos, artimųjų smurto 
aukos, terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo aukos ir prekybos 
žmonėmis aukos, daugeliu atveju yra 
pažeidžiamos, joms gresia tolesnė 
viktimizacija ir todėl reikalingos specialios 
apsaugos priemonės. Tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis, pvz., kai reikia atsižvelgti į 
kaltinamojo ar įtariamojo pagrindines 
teises, arba kai to pageidauja auka, 
galimybė naudotis tokiomis apsaugos 
priemonėmis turėtų būti ribojama. 
Konkretesnės ir išsamesnės nuostatos dėl 
prekybos žmonėmis aukų ir seksualinės 
prievartos prieš vaikus, vaikų seksualinio 
išnaudojimo bei vaikų pornografijos aukų 
nustatytos atskiruose teisės aktuose, kurie 
jau priimti arba dėl kurių vyksta derybos –
šia direktyva tie patys klausimai 
nereglamentuojami;

Or. en

Pagrindimas

Nurodymas, kad aukos yra pažeidžiamos, laikomas netyčiniu diskriminavimu, nes taip 
apibūdinant vieninteliu jas apibrėžiančiu kriterijumi laikomos aukos asmeninės savybės iki 
patirto nusikaltimo. Todėl šiame pakeitime pateikiama sąvoka „aukos, turinčios specialių 
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poreikių“ ir ji naudojama visoje direktyvoje. Kitais pakeitimais raginama imtis konkrečių 
veiksmų siekiant užtikrinti, kad taikant bet kokias paramos priemones būtų atsižvelgiama į 
specialių poreikių turinčias aukas ir jų poreikius.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) smurtas dėl lyties – tai smurtas prieš 
asmenį dėl jo lyties. Tai tokios formos 
smurtas, nuo kurio dažniausiai nukenčia 
moterys, ir jis gali būti susijęs su artimųjų 
smurtu, seksualiniu smurtu (įskaitant 
seksualinį prievartavimą ir seksualinį 
priekabiavimą), prekyba žmonėmis 
seksualinio išnaudojimo tikslais ir vergija, 
intymiais ryšiais susietų asmenų smurtu ir 
kitomis žalingomis praktikomis, 
pavyzdžiui, priverstinėmis santuokomis ir 
moterų lyties organų žalojimu, tačiau tuo 
neapsiriboja. Homofobiniai ir 
transfobiniai išpuoliai taip pat laikomi 
viena iš smurto dėl lyties formų. Tyrimai 
rodo, kad nuo penktadalio iki 
ketvirtadalio visų moterų pilnametystės 
laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį 
smurtą, o daugiau nei dešimtadalis kentė 
seksualinę prievartą, susijusią su jėgos 
panaudojimu. Todėl labai svarbu visų 
rūšių smurtą dėl lyties pripažinti 
nusikaltimu ir suteikti aukoms specialias 
prevencijos ir apsaugos bei teisės gynimo 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiama, kad smurtas dėl lyties skiriasi nuo kitų rūšių smurto, nes 
pagrindinis tokių smurto veiksmų motyvas yra aukos lytis. Kitaip tariant, smurtas dėl lyties –
tai bet koks smurtas prieš asmenį, grindžiamas pastebimais skirtumais tarp aukos ir 
nusikaltėlio. Verta atkreipti dėmesį į šiame pakeitime pateiktą seksualinio smurto apibrėžtį,
kuri apima seksualinį prievartavimą ir priekabiavimą.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) artimųjų smurtas – rimta ir dažnai 
slepiama socialinė problema, apimanti 
intymių partnerių arba buvusių partnerių, 
ar kitų šeimos narių vykdomą smurtą. 
Dažniausiai toks smurtas naudojamas 
artimiausioje socialinėje aplinkoje, o 
moterys yra pagrindinės jo aukos. Toks 
smurtas gali būti susijęs ne tik su fizine ar 
psichologine prievarta, bet ir seksualine ir 
net ekonomine prievarta, kuri lemia 
diskriminaciją ir aukų pagrindinių laisvių 
pažeidimus, todėl joms reikalingos 
specialios apsaugos priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pateikiama išsami artimųjų patiriamo smurto apibrėžtis, kuri taikoma visų 
rūšių smurtui, įskaitant psichologinį ir ekonominį, ir pagal ją pripažįstama, kad smurtas gali 
tęstis ir po to, kai santykiai nutraukti, todėl nebūtina, kad auką ir nusikaltėlį sietų įrodyti 
biologiniai ar teisiniai ryšiai, arba įrodyti, kad jų gyvenamoji vieta yra ta pati.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) terorizmo aukos yra itin 
pažeidžiamos, atsižvelgiant į ypatingą šio 
nusikaltimo pobūdį. Jos patiria 
bauginimus, priešišką elgesį ir grasinimus 
atkeršyti, kuriuos naudoja su 
nusikaltėliais susiję visuomenės nariai. 
Todėl terorizmo aukoms turėtų būti 
užtikrinta speciali pagalba ir visuomenės 
pripažinimas ir jos turi būti apsaugotos 
nuo bet kokios neapykantos ar baimės. 
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Komisija ir valstybės narės turėtų svarstyti 
galimybę priimti atitinkamus teisės aktus 
dėl terorizmo aukų, kad būtų pripažintas 
jų viešas pobūdis, ir įtraukti išsamesnes 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta 
tinkama apsauga ir parama, 
pripažinimas, kaip viena iš teisių, 
ilgalaikė būtinoji pagalba, visapusiškas 
nuostolių atlyginimas, privataus ir šeimos 
gyvenimo apsauga, orumas ir saugumas, 
teisė žinoti tiesą ir teisė į atminimą;

Or. en

Pagrindimas

Teisė žinoti tiesą grindžiama aukos teise pilnai ir išsamiai susipažinti su veiksmais, kurie 
sąlygojo jos viktimizaciją, su tuo susijusiais asmenimis ir juos paskatinusiomis aplinkybėmis. 
Jos turi teisę žinoti tiesą apie tai, kokiomis aplinkybėmis buvo įvykdytas smurtas, o mirties ar 
dingimo atveju – koks buvo aukos likimas. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo aukoms turėtų būti 
teikiama speciali parama atsižvelgiant į 
tai, kad tokiu atveju pažeidžiant atskiro 
asmens teisę yra pažeidžiamos ir visos 
visuomenės teisės. Taigi atskiro asmens 
teisė turėtų būti ginama ypatingu būdu, 
nes tai turi poveikio kolektyvinėms 
teisėms;

Or. en

Pagrindimas

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 
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intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą. Tokį 
pažeidžiamumą veiksmingai galima 
nustatyti tik per asmeninį vertinimą, kurį 
kuo anksčiau atlieka galintieji
rekomenduoti apsaugos priemones. Visų 
pirma per vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į amžių, lytį, lytinę tapatybę, 
etninę kilmę, rasę, religiją, seksualinę 
orientaciją, sveikatos būklę, negalią, 
bendravimo sunkumus, ryšį su įtariamuoju 
arba kaltinamuoju arba priklausomybę nuo 
jo, ankstesnę su nusikaltimais susijusią 
patirtį, nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pvz., 
organizuotas nusikaltimas, terorizmas ar 
neapykantos nusikaltimas, taip pat į tai, ar 
auka yra užsienietis. Atliekant bet kokį 
vertinimą terorizmo aukoms reikalingas 
ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali 
būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

(18) bet kuris minėtoms kategorijoms 
nepriklausantis asmuo galėtų būti 
pažeidžiamas, atsižvelgiant į jo asmenines 
savybes ir nusikaltimą, ir galėtų turėti 
specialių poreikių. Tokį pažeidžiamumą 
veiksmingai galima nustatyti tik taikant 
individualų vertinimą, kurį kuo anksčiau 
atlieka asmenys, galintys rekomenduoti 
apsaugos priemones. Visų pirma vertinant
turėtų būti atsižvelgiama į amžių, lytį, 
lytinę tapatybę, etninę kilmę, rasę, religiją, 
seksualinę orientaciją, sveikatos būklę, 
negalią, bendravimo sunkumus, ryšį su 
įtariamuoju arba kaltinamuoju arba 
priklausomybę nuo jo, ankstesnę su 
nusikaltimais susijusią patirtį, nusikaltimo 
rūšį ar pobūdį, pvz., organizuotas 
nusikaltimas, terorizmas ar neapykantos 
nusikaltimas, taip pat į tai, ar auka yra 
užsienietis. Atliekant bet kokį vertinimą 
terorizmo aukoms reikalingas ypatingas 
dėmesys, nes tokie išpuoliai gali būti 
skirtingo pobūdžio – nuo masinių 
teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių 
išpuolių prieš tam tikrus asmenis;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
pažeidžiamos, turėtų būti paskiriamos 
tinkamos priemonės, kad jos būtų 
apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Tokių priemonių konkretus 
pobūdis ar mastas turėtų būti nustatomas 
per asmeninį vertinimą, per pokalbius su 
auka ir paisant teismo diskrecijos. Aukos 
dvejonės ir baimė dėl bylos nagrinėjimo 
turėtų būti vienas pagrindinių veiksnių 
sprendžiant, ar jai reikia paskirti konkrečią 
priemonę.

(19) Aukoms, kurios nustatomos kaip 
turinčios specialių poreikių, turėtų būti 
paskiriamos tinkamos priemonės, kad jos 
būtų apsaugotos per baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą. Tokių priemonių konkretus 
pobūdis ar mastas turėtų būti nustatomas 
per asmeninį vertinimą, per pokalbius su 
auka ir paisant teismo diskrecijos. Aukos 
dvejonės ir baimė dėl bylos nagrinėjimo 
turėtų būti vienas pagrindinių veiksnių 
sprendžiant, ar jai reikia paskirti konkrečią 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Prireikus, valstybės narės, kartu 
pripažindamos žodžio laisvės principą, 
turėtų raginti žiniasklaidą ir žurnalistus 
priimti savireguliavimo gaires ir imtis 
atitinkamų priemonių tam, kad 
vykdydamos informavimo veiklą 
užtikrintų aukų ir jų šeimos narių 
privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą. 
Valstybės narės turėtų skatinti 
žiniasklaidą neimti aukų interviu 
netinkamu laiku, neimti nukentėjusių 
vaikų interviu, neaptarti baisių 
nusikaltimų aplinkybių, neskelbti 
informacijos, kuri darytų neigiamą 
poveikį aukos patikimumui, 
nepopuliarinti nusikaltėlio ir nekaltinti 
nusikaltimo aukos. Valstybės narės turėtų 
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užtikrinti, kad aukos galėtų imtis 
veiksmingos gynybos, kai pažeidžiamos jų 
teisės į privataus ir šeimos gyvenimo 
pagarbą.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Siekiant sudaryti sąlygas geriau 
apsaugoti aukų teises ir interesus, 
valstybės narės turėtų taikyti bendrą ir 
išsamią strategiją pasitelkiant kelias 
agentūras. Todėl valstybės narė turėtų 
užtikrinti, kad veiktų atitinkamas 
mechanizmas tam, kad teismai, 
prokurorai, teisėsaugos institucijos, vietos 
ir regionų valdžios institucijos, 
nevyriausybinės organizacijos ir kitos 
atitinkamos organizacijos galėtų 
veiksmingai bendradarbiauti. Terminas 
„mechanizmas“ reiškia bet kokią formalią 
arba neformalią struktūrą, kaip antai 
protokolus, dėl kurių susitarta, apskritojo 
stalo diskusijas ar bet kokius kitus 
metodus, sudarančius galimybes keliems 
specialistams bendradarbiauti pagal 
standartizuotą tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant būtinybę, kad teikiant pagalbą turi dalyvauti įvairūs specialistai, šiuo pakeitimu 
siekiama paremti požiūrį, kad turi būti puoselėjama bendradarbiavimo kultūra siekiant 
sukurti pagalbos ir apsaugos sistemą, kurioje dalyvautų kelios agentūros. Šiuo pakeitimu 
neprašoma įsteigti oficialų organą ar instituciją, dėl kurių valstybės narės patirtų išlaidų, bet 
raginama veiksmingiau ir glaudžiau bendradarbiaujant pasinaudoti turimu potencialu.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai.

(24) Bet kokie baudžiamosios bylos 
nagrinėjime dalyvaujantys pareigūnai, 
kurie gali turėti kontaktą su aukomis, turėtų 
būti parengiami nustatyti aukas ir 
patenkinti jų poreikius – jie turėtų 
dalyvauti tinkamuose pradiniuose ir 
tęstiniuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis. Prireikus turėtų būti 
teikiami specialūs mokymai. Policija, 
prokurorai ir kiti darbuotojai, 
dalyvaujantys aukų, nukentėjusių nuo 
lytinio smurto, bylų nagrinėjime, turėtų 
būti apmokyti taikyti atitinkamus metodus 
bendraujant su tokio smurto aukomis 
atsižvelgiant į jų lytį. Tokie mokymai 
turėtų būti oficialiai įtvirtinti ir 
standartizuoti visose valstybės narėse ir 
turėtų vykti glaudžiai konsultuojantis su 
nevyriausybinėmis organizacijomis bei 
paslaugų nuo lytinio smurto 
nukentėjusioms aukoms teikėjais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybės narės įpareigojamos suteikti reikiamus mokymus atitinkamiems 
specialistams, dirbantiems su lytinio smurto aukomis. Šie nustatyti mokymai padidintų 
specialistų informuotumą apie aukų, nukentėjusių nuo lytinio smurto, specialius poreikius ir 
padėtų pakeisti jų požiūrį į aukas bei elgesį su jomis. Šie mokymai, kurie turėtų būti rengiami 
konsultuojantis su NVO, grindžiami bendradarbiavimo su keliomis agentūromis principu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Valstybės narės turėtų skatinti (25) siekiant įgyvendinti ir stiprinti 
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pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant su nusikaltimų aukomis 
dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse.

nusikaltimų prevencijos politiką bei 
rizikos tapti nusikaltimo aukomis 
mažinimo priemones, valstybės narės 
turėtų skatinti pilietinės visuomenės 
organizacijas, įskaitant su nusikaltimų 
aukomis dirbančias pripažintas ir aktyvias 
nevyriausybines organizacijas, ir su jomis 
glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma 
politikos formavimo iniciatyvų, 
informavimo ir informuotumo didinimo 
kampanijų, mokslinių tyrimų ir švietimo 
programų bei mokymo, taip pat paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos 
priemonių poveikio stebėjimo ir vertinimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Tolesnė viktimizacija, bauginimas ir 
diskriminacija gali pasitaikyti tada, kai 
aukos tampa taikiniu dėl jų asmeninių
savybių, kaip antai rasės, religijos, 
įsitikinimų, pilietybės, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, negalios, lyties 
ar socialinio statuso – tai yra pagrindinė 
aukšto nepraneštų nusikaltimų rodiklio 
priežastis. Kitos nepraneštų nusikaltimų 
atvejų priežastys yra menkas pasitikėjimas 
baudžiamojo teisingumo sistema, sunkiai 
suprantama skundo padavimo sistema, 
baimė patirti nepriimtiną valdžios 
institucijų elgesį dėl to, kad auka netikima 
arba ji negerbiama ar nepripažįstama. 
Norint paskatinti ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pranešti apie nusikaltimus bei 
tam, kad aukos galėtų nutraukti 
pasikartojančios viktimizacijos ratą, itin 
svarbu, kad aukos galėtų pasinaudoti 
patikimomis pagalbos paslaugomis ir kad 
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kompetentingos institucijos būtų 
pasirengusios reaguoti į jų pranešimus 
pagarbiai, dėmesingai, vienodai ir 
profesionaliai. Todėl visose atitinkamose 
valdžios institucijose turi būti surengti 
pakankami mokymai ir pasiektas 
reikiamas specializacijos lygis, taip pat 
būtina nustatyti taisykles, pagal kurias 
pakankamai atsižvelgiama į aukų teises, 
įskaitant apsaugos nuo bauginimo ir 
antrinės viktimizacijos teisę. Į šias 
priemones taip pat būtų galima įtraukti 
galimybę trečioms šalims pranešti apie 
nusikaltimą ir paramos aukoms 
organizacijoms suteikti teisę 
nukentėjusiojo vardu pradėti teisminį 
procesą bei pateikiant skundus leisti 
naudotis ryšių technologijomis, 
pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba 
elektroninėmis formomis.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) Siekiant Sąjungos lygmeniu sukurti 
labiau struktūruotą nusikaltimų aukų 
stebėsenos sistemą, įvertinti aukų 
galimybes naudotis šioje direktyvoje 
numatytomis teisėmis ir paslaugomis bei 
sudaryti geresnes sąlygas keistis gerąja 
patirtimi, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti ir pasitelkdamos esamas 
Sąjungos paramos aukoms asociacijas bei 
organizacijas sukurti Europos tinklą, 
kuris sudarytų visos Sąjungos statistinių 
duomenų bazę. Į tokią duomenų bazę 
turėtų įeiti bent jau aukų skaičius, jų 
amžius, lytis ir pilietybė, paslaugos, 
kuriomis pasinaudojo aukos, ir bet kokie 
paslaugų teikimo trūkumai.
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Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25c) Siekdamos palengvinti šios 
direktyvos taikymo įvertinimą, valstybės
narės turėtų Komisijai perduoti reikiamus 
su nacionalinių procedūrų taikymu 
nusikaltimų aukoms susijusius duomenis, 
įskaitant bent aukų skaičių, jų lytį, amžių 
ir pilietybę, nusikaltimų, apie kuriuos 
pranešta, skaičių, rūšį ar pobūdį ir 
paslaugų, kurios buvo pasiūlytos aukoms, 
rūšį. Šie duomenys taip pat turėtų apimti 
informaciją apie visų rūšių smurto 
priežastis ir dažnumą, priemones, kurios 
taikomos siekiant užkirsti kelią smurtui 
dėl lyties ir jį panaikinti, apsaugoti aukas 
ir bausti nusikaltėlius, taip pat šių 
priemonių veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Reguliariai renkant suskirstytus statistinius duomenis apie visų rūšių smurto, kuriam taikoma 
ši direktyva, atvejus, būtų pagrindžiant faktais įvertinta, ar tinkamai patenkinti smurtą 
patiriančių asmenų poreikiai. Nacionalinės statistikos ir duomenų teikimas Europos 
Komisijai paskatintų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir sudarytų sąlygas palyginti esamą 
šalių bei Europos lygmens gerąją patirtį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
visos nusikaltimų aukos gautų tinkamą 
apsaugą ir paramą, galėtų dalyvauti 
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baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad valdžios
institucijos, paramos aukoms ir 
atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

baudžiamųjų bylų nagrinėjime ir būtų 
pripažįstamos, taip pat, kad 
kompetentingos institucijos, paramos 
aukoms ir atkuriamojo teisingumo tarnybos 
bendraudamos su aukomis elgtųsi 
pagarbiai, jautriai, profesionaliai ir 
nediskriminuotų.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) prieš nusikaltimą ar po nusikaltimo 
neveiksnia tapusios aukos šeimos narys (-
iai) arba jos globėju (-ais) arba atstovu (-
ais) pripažintas (-i) asmuo (asmenys).

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) smurtas dėl lyties – smurtas prieš 
asmenį dėl jo lyties arba lytinės tapatybės;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pateikiama išsami smurto dėl lyties apibrėžtis, kurioje pabrėžiama, kad šios 
rūšies smurtas skiriasi nuo kitų rūšių smurto tuo, kad aukos lytis arba lytinė tapatybė yra 
pagrindinis smurto aktų motyvas.



PR\889760LT.doc 27/62 PE480.616v01-00

LT

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) artimųjų smurtas – smurtas prieš 
asmenį, kuris yra dabartinis arba buvęs 
aukos sutuoktinis, partneris arba kitas 
šeimos narys.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pateikiama išsami artimųjų patiriamo smurto apibrėžtis, kuri taikoma visų 
rūšių smurtui, įskaitant psichologinį ir ekonominį smurtą, ir pagal ją pripažįstama, kad 
smurtas gali tęstis ir po to, kai santykiai nutraukiami, todėl nereikia įrodinėti, kad auką ir 
nusikaltėlį sieja biologiniai ar teisiniai ryšiai arba kad jų gyvenamoji vieta yra ta pati.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis jos 
turi teisę gauti vertimo žodžiu ir raštu 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei jos gyvena kitoje valstybėje narėje, ar 
yra kokių nors specialių priemonių, 
kuriomis jos gali pasinaudoti savo
interesams apginti;

h) jei jos gyvena valstybėje narėje, kuri yra 
kita valstybė narė, nei ta, kurioje įvyko 
nusikaltimas, ar yra kokių nors specialių 
priemonių, procedūrų ar speciali tvarka, 
kuri tinkamiausia jų teisėms ir interesams 
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apginti.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai aukos patiria didelę traumą, 
be 1 dalyje nurodytos informacijos joms 
suteikiama ši informacija:
a) kokiu mastu joms gali būti suteikiama 
medicininė priežiūra;
b) kokiu mastu jos turi teisę gauti 
specialistų paramą, įskaitant psichologinę 
paramą;
c) kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali 
gauti pagalbą ieškodamos tinkamo 
alternatyvaus būsto su atitinkamomis 
saugumo priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama žodžiu arba raštu paprasta ir 
lengvai suprantama kalba, atsižvelgiant į 
aukų specialius poreikius, asmenines 
savybes ir nusikalstamos veikos 
aplinkybes, sunkumą ir pobūdį.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pranešama apie jų teisę gauti toliau 
nurodytą informaciją apie savo bylą ir kad 
aukos gautų šią informaciją, jeigu 
pareiškia norą ją gauti:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nepagrįstai nevilkinant aukoms būtų 
pranešama apie jų teisę gauti toliau 
nurodytą informaciją apie savo bylą:

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) informaciją apie sprendimą pradėti 
baudžiamąją bylą, įskaitant informaciją 
apie baudžiamojo kaltinimo pasirinkimo 
motyvus;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją apie sprendimą baigti 
baudžiamąją bylą, pradėtą gavus aukos 
pareiškimą dėl nusikalstamos veikos, kaip 
antai sprendimą nebetęsti tyrimo ar 
baudžiamojo persekiojimo arba jį 
nutraukti, arba apie galutinį teismo 
nuosprendį, įskaitant informaciją apie 

a) informaciją apie sprendimą baigti 
baudžiamąją bylą, kaip antai sprendimą 
nebetęsti tyrimo ar baudžiamojo 
persekiojimo arba jį nutraukti, arba apie 
galutinį teismo nuosprendį, bet kokį 
apeliacinį skundą dėl tokio nuosprendžio 
ir informaciją apie bausmę, taip pat to 
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bausmę, taip pat to sprendimo motyvus; sprendimo motyvus;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Informaciją, iš kurios auka galėtų 
sužinoti apie baudžiamosios bylos, 
pradėtos gavus aukos pareiškimą dėl 
nusikalstamos veikos, būklę, nebent 
išskirtiniais atvejais tai trukdytų tinkamai 
nagrinėti bylą;

b) Informaciją, iš kurios auka galėtų 
sužinoti apie baudžiamosios bylos būklę, 
nebent išskirtiniais atvejais tai trukdytų 
tinkamai nagrinėti bylą;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų suteikiama galimybė gauti pranešimą, 
kai už joms padarytą nusikalstamą veiką
baudžiamojon atsakomybėn patrauktas
arba nuteistas asmuo paleidžiamas į laisvę. 
Aukos gauna šią informaciją, jeigu yra 
pareiškusios norą ją gauti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad aukoms 
būtų pasiūlyta galimybė gauti pranešimą 
nepagrįstai nedelsiant, kai asmuo, kuris
už joms padarytas nusikalstamas veikas 
sulaikomas, kuriam skirtas kardomasis 
kalinimas, kuris už tai patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas,
paleidžiamas į laisvę arba pabėgo iš 
įkalinimo įstaigos. Valstybės narės 
užtikrina, kad aukoms, kai jos gauna tą 
informaciją, būtų suteikta veiksminga 
parama ir pagalba. Aukos gauna tą
informaciją, nebent kompetentinga 
institucija žino, kad pranešus apie 
paleidimą gali būti padaryta žalos 
nusikaltėliui.
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Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad aukos 
būtų visapusiškai informuotos apie jų 
teisę gauti 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informaciją ir kad jos tą informaciją 
gautų, nebent jos išreikė norą jos negauti, 
valstybės narės taip pat užtikrina aukų 
teisę bet kada pakeisti savo sprendimą dėl 
pageidavimo informacijos negauti.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad aukos, 
kurios pareiškia nenorinčios gauti 1 ir 
2 dalyse nurodytos informacijos, jos 
negautų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad aukos, 
kurios pareiškia nenorinčios gauti 2 dalyje
nurodytos informacijos, jos negautų, 
nebent kompetentinga institucija žino, kad 
aukoms nepranešus apie paleidimą, joms 
gali būti padaryta žala.

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama žodžiu arba raštu paprasta ir 
lengvai suprantama kalba, atsižvelgiant į 
aukų specialius poreikius, asmenines 
savybes ir nusikalstamos veikos 
aplinkybes, sunkumą ir pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą su 
valdžios institucijomis bendraujančios 
aukos suprastų, be kita ko, tokių institucijų 
teikiamą informaciją ir būtų suprastos.

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, 
kad baudžiamojo proceso metu ir po jo su 
bet kokiomis kompetentingomis
institucijomis bendraujančios aukos ir jų 
šeimos nariai nuo pat pirmo kontakto su 
jomis visiškai suprastų, be kita ko, tokių 
institucijų teikiamą informaciją ir būtų 
visiškai suprastos.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisė į vertimo žodžiu paslaugas pagal 
1 ir 2 dalis apima tinkamą pagalbą kalbos 
arba klausos sutrikimų turinčioms 
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aukoms.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad aukai, 
kuri nesupranta atitinkamos baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, jei to 
pageidauja, būtų nemokamai raštu 
išverčiama toliau nurodyta informacija, jei 
tokia informacija aukai suteikiama:

4. Valstybės narės užtikrina, kad aukai, 
kuri nesupranta atitinkamos baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, jei to 
pageidauja, būtų nemokamai raštu 
išverčiama į aukai suprantamą kalbą
toliau nurodyta informacija, jei tokia 
informacija aukai suteikiama:

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) informaciją apie sprendimą pradėti 
baudžiamąją bylą, įskaitant informaciją 
apie baudžiamojo kaltinimo pasirinkimo 
motyvus;

Or. en
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet koks sprendimas baigti baudžiamąją 
bylą dėl nusikalstamos veikos, apie kurią 
pranešė auka, įskaitant bent jau tokio 
sprendimo motyvų santrauką;

b) bet koks sprendimas, įskaitant tokio 
sprendimo priežastis, baigti baudžiamąją 
bylą, kaip antai sprendimas nebetęsti 
tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo arba 
jį nutraukti, galutinis teismo nuosprendis, 
bet koks apeliacinis skundas dėl tokio 
nuosprendžio ir informacija apie bausmę;

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c punkto pirmoje pastraipoje nurodyta 
informacija nustatoma kiekvienu 
konkrečiu atveju atskirai Aukos arba jų 
advokatai gali pateikti pagrįstą prašymą 
nurodydami, kad yra labai svarbi kokia 
nors kita informacija.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinės teisės procedūras aukos turėtų 
teisę skųsti sprendimą, kuriuo nustatoma, 
kad vertimo žodžiu arba raštu poreikio 
nėra, o kai toks vertimas suteikiamas –

6. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinės teisės procedūras aukos turėtų 
teisę skųsti sprendimą, kuriuo nustatoma, 
kad vertimo žodžiu arba raštu poreikio 
nėra, o kai toks vertimas suteikiamas –



PR\889760LT.doc 35/62 PE480.616v01-00

LT

galimybę skųsti, kad vertimo žodžiu 
kokybė nepakankama tam, kad aukos 
galėtų naudotis savo teisėmis arba suprasti 
bylos nagrinėjimą.

galimybę skųsti, kad vertimo žodžiu arba 
raštu kokybė nepakankama tam, kad aukos 
galėtų naudotis savo teisėmis arba suprasti 
bylos nagrinėjimą.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai, atsižvelgiant į jų 
poreikius, turėtų galimybę nemokamai 
naudotis konfidencialiomis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad aukos ir 
jų šeimos nariai turėtų galimybę 
nemokamai naudotis konfidencialiomis 
paramos aukoms tarnybų paslaugomis, kai 
tik patiria žalą, vykstant baudžiamajai 
bylai arba ją baigus, nesvarbu, kur įvyko 
nusikaltimas.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
galimybė naudotis paramos aukoms 
tarnybų paslaugomis nepriklausytų nuo 
to, ar auka pateikė kompetentingai 
institucijai skundą dėl nusikalstamos 
veikos.

Or. en
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) padėjėją, kuris, atsižvelgiant į aukų ir 
jų šeimos narių poreikius, vykstant 
baudžiamajai bylai juos lydėtų, palaikytų 
ir jiems padėtų; 

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) emocinę ir psichologinę paramą; c) emocinę, psichologinę ir materialinę
paramą;

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jei aukos ir jų šeimos nariai gyvena 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
padaryta nusikalstama veika, informaciją 
apie toje valstybėje narėje teikiamas 
paramos aukoms tarnybų paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) patarimus, susijusius su bauginimo ir 
tolesnės viktimizacijos rizika, kaip jai 
užkirsti kelią ir jos išvengti.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sudaro sąlygas
pareiškimą gavusiai institucijai ir kitoms 
atitinkamoms agentūroms nukreipti aukas į 
paramos aukoms tarnybas.

3. Valstybės narės sudaro palankesnes 
sąlygas kompetentingai institucijai ir 
kitoms atitinkamoms skundą gavusioms 
agentūroms nukreipti aukas į paramos 
aukoms tarnybas.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skatina greta bendrų 
paramos aukoms tarnybų steigti ir plėtoti 
specialias paramos tarnybas.

4. Valstybės narės užtikrina, kad greta 
bendrų paramos aukoms tarnybų būtų 
steigiamos arba plėtojamos specialios
paramos tarnybos, įskaitant specialios 
paramos tarnybas smurto dėl lyties ir 
artimųjų smurto aukoms ir jų šeimos 
nariams.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybės narės raginamos steigti specialios paramos tarnybas, kurios 
pripažintų ypatingą smurto dėl lyties ir artimųjų smurto aukų išgyvenimų pobūdį. Šios 
specialios paramos tikslas – užtikrinti, kad teikiant aukoms optimalią paramą ir specialiai 
prie specialių jų poreikių pritaikytą pagalbą, būtų įgyvendinta sudėtinga užduotis suteikti 
aukoms galių.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės skatina ir remia 
bendruomeninio pagrindo iniciatyvas, 
įskaitant aukų ar jų šeimos narių grupių 
formavimą, kad būtų skatinama jų 
tarpusavio parama, jie įgytų galių ir būtų 
sustiprintas solidarumas visuomenėje.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad auka gautų 
raštišką bet kokio pareiškimo, kurį ji 
pateikė atitinkamai valstybės narės 
institucijai, patvirtinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad auka gautų 
raštišką bet kokio pareiškimo, kurį ji 
pateikė kompetentingai valstybės narės 
institucijai, patvirtinimą ir to pareiškimo 
kopiją.

Or. en
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užfiksuoti aukos parodymus iškart po to, 
kai atitinkamai institucijai pateikiamas 
pareiškimas dėl nusikalstamos veikos;

– užfiksuoti aukos parodymus iškart po to, 
kai kompetentingai institucijai pateikiamas 
pareiškimas dėl nusikalstamos veikos;

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidžiamumo pripažinimas ir aukų 
apsauga

Specialiųjų poreikių pripažinimas ir aukų 
apsauga

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
galima naudotis aukų ir jų šeimos narių 
saugumo užtikrinimo ir apsaugos nuo 
keršto, bauginimų, pakartotinos ar tolesnės 
viktimizacijos priemonėmis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
galima naudotis aukų ir jų šeimos narių 
saugumo ir orumo užtikrinimo ir apsaugos 
nuo keršto, bauginimų, pakartotinos ar 
tolesnės viktimizacijos priemonėmis, nuo 
tada, kai jos pirmą kartą susisiekė su 
kompetentinga institucija, per 
baudžiamąjį procesą ir po jo.

Or. en
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytos priemonės visų pirma 
apima aukų ir jų šeimos narių fizinės 
apsaugos procedūras, taip pat priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų galima 
išvengti nusikaltėlių ir aukų kontakto 
patalpose, kuriose nagrinėjama 
baudžiamoji byla, ir priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad per apklausas arba 
liudijant būtų kuo labiau sumažintas 
psichologinės ir emocinės žalos aukai 
pavojus ir užtikrinamas jos saugumas ir 
orumas.

2. 1 dalyje nustatytos priemonės visų pirma 
apima aukų ir jų šeimos narių fizinės 
apsaugos procedūras, taip pat priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų galima 
išvengti nusikaltėlių ir aukų bei jų šeimų 
narių kontakto patalpose, kuriose 
nagrinėjama baudžiamoji byla, ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad per 
apklausas arba liudijant būtų kuo labiau 
sumažintas psichologinės ir emocinės žalos 
aukai pavojus ir užtikrinamas jos saugumas 
ir orumas.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidžiamų aukų nustatymas Aukų, turinčių specialiųjų poreikių 
nustatymas

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje dėl savo asmeninių 
savybių pažeidžiamomis laikomos šių 
kategorijų aukos:

1. Šioje direktyvoje dėl savo asmeninių 
savybių turinčiomis specialiųjų poreikių
laikomos šių kategorijų aukos:
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Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šioje direktyvoje dėl nusikaltimo, kurio 
aukomis tapo, pobūdžio ar rūšies, 
pažeidžiamomis laikomos šių kategorijų 
aukos:

2. Šioje direktyvoje dėl nusikaltimo, kurio 
aukomis tapo, pobūdžio ar rūšies, 
turinčiomis specialiųjų poreikių laikomos 
šių kategorijų aukos:

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Lyčių smurto aukos;

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) Smurto aukos, susiję arimais ryšiais;

Or. en



PE480.616v01-00 42/62 PR\889760LT.doc

LT

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Terorizmo aukos;

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) Organizuoto nusikalstamumo aukos.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
kitos aukos pagal nacionalinės teisės 
procedūras būtų laiku asmeniškai 
įvertinamos, kad būtų nustatyta, ar dėl savo 
asmeninių savybių ar aplinkybių arba dėl 
nusikaltimo rūšies ar pobūdžio jos 
pažeidžiamos ir turi būti saugomos nuo 
antrinės arba pakartotinės viktimizacijos ar 
bauginimų.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
kitos aukos pagal nacionalinės teisės 
procedūras būtų laiku asmeniškai 
įvertinamos, kad būtų nustatyta, ar dėl savo 
asmeninių savybių ar aplinkybių arba dėl 
nusikaltimo rūšies ar pobūdžio jos turi 
specialiųjų poreikių ir turi būti saugomos 
nuo antrinės arba pakartotinės 
viktimizacijos ar bauginimų.

Or. en
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 1, 
2 ir 3 dalyse nustatytos pažeidžiamos
aukos pagal nacionalinės teisės procedūras 
būtų laiku asmeniškai įvertinamos, kad 
būtų nustatyta, kurios 21 ir 22 straipsniuose 
nustatytos specialios priemonės joms turėtų 
būti taikomos. Atliekant tokį vertinimą 
atsižvelgiama į pažeidžiamos aukos 
pageidavimus, be kita ko, į pageidavimą, 
kad specialios priemonės joms būtų 
netaikomos.

4. Valstybės narės užtikrina, kad visos 1, 
2 ir 3 dalyse nustatytos aukos, turinčios
specialiųjų poreikių, pagal nacionalinės 
teisės procedūras būtų laiku asmeniškai 
įvertinamos, kad būtų nustatyta, kurios 
21 ir 22 straipsniuose nustatytos specialios 
priemonės joms turėtų būti taikomos.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 3 ir 
4 dalyse nurodytas individualus 
įvertinimas baudžiamojo procesu metu 
vyksta reguliariai, siekiant atsižvelgti į 
aukų asmeninių savybių ar aplinkybių, 
poreikių ir pageidavimų pokyčius. 
Atliekant individualų vertinimą 
atsižvelgiama į šiuos veiksnius:
a) asmenines aukos savybes, pavyzdžiui: 
amžių, lytį, lytinę tapatybę, etninę kilmę, 
rasę, religiją, seksualinę orientaciją, 
sveikatos būklę, negalią, teisinį statusą, 
bendravimo sunkumus, ryšį su 
įtariamuoju arba kaltinamuoju arba 
priklausomybę nuo jo, ankstesnę su 
nusikaltimais susijusią patirtį;
b) nusikaltimo aplinkybes, pavyzdžiui, 
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faktą, kad auka yra viktimizuojama 
užsienyje;
c) nusikaltimo rūšį ar pobūdį, pavyzdžiui, 
kai buvo naudojamas išnaudojimas ar 
fizinis ar lytinis smurtas;
d) aukos, turinčios specialiuosius 
poreikius, pageidavimus, įskaitant ir 
pageidavimą, kad specialios priemonės 
joms būtų netaikomos.

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Smurto dėl lyties aukų, susijusių artimais 
ryšiais, teisė pasinaudoti specialiomis 
paramos aukoms tarnybomis
1. Valstybės narės užtikrina, kad lytinio 
smurto ir smurto, kai aukos yra susiję 
artimais ryšiais, aukos ir jų šeimos nariai, 
atsižvelgiant į jų poreikius, turėtų 
galimybę nemokamai ir konfidencialiai 
naudotis specialiosiomis paramos aukoms 
tarnybomis:
a) pagrįstomis supratimu apie smurtą dėl 
lyties ir visą dėmesį skiriančiomis 
žmogaus teisėms ir aukų saugumui;
b) pagrįstomis integruotu požiūriu, pagal 
kurį atsižvelgiama į aukų, nusikaltėlių, 
vaikų ir jų platesnės socialinės aplinkos 
ryšius;
c) siekiančiomis užkirsti kelią antrinei 
viktimizacijai;
d) siekiančiomis įgalinti aukas ir joms 
suteikti ekonominę nepriklausomybę;
e) prireikus suteikiančiomis įvairias 
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apsaugos ir paramos paslaugas, kurios 
suteikiamos toje pačioje vietoje;
f) tenkinančioms aukų specialiuosius 
poreikius, įskaitant aukas vaikus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad lytinio 
smurto ir smurto, kai aukos yra susiję 
artimais ryšiais, aukoms laiku suteikiama 
finansinė parama ir uždraudžia visas nuo 
tokio smurto nukentėjusių aukų 
diskriminavimo formas, įskaitant dėl 
darbo, nuosavybės ir būsto statuso bei dėl 
socialinės apsaugos išmokų.

Or. en

Pagrindimas

Suvokiant, kad aukoms galimybė gauti paramą yra ne tik jų teisė, bet taip pat ir esminis 
dalykas, siekiant aukas apsaugoti nuo tolesnės viktimizacijos ir suteikti socialines ir 
ekonomines galias; todėl šiame pakeitime išvardijamas sąrašas tikslų ir kriterijų, kuriais turi 
vadovautis ar būti pagrįstos paramos aukoms, turinčioms specialiųjų poreikių, tarnybos. 
Pakeitime taip pat įtrauktos pakankamos finansinės lėšos, skirtos aukoms, ir aukų, 
nukentėjusių nuo lytinio smurto, diskriminacijos netoleravimas.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Seksualinio smurto aukų teisė 
pasinaudoti išprievartavimo aukų krizių ir 
pagalbos seksualinio smurto aukoms 
centrais
Valstybės narės užtikrina, kad seksualinio 
smurto aukos ir jų šeimos nariai gali 
pasinaudoti išprievartavimo aukų krizių ir 
pagalbos seksualinio smurto aukoms 
centrais, kuriuose suteikiama medicinos ir 
teismo medicinos apžiūra, parama traumų 
metu ir aukų ir jų šeimos narių 
konsultavimas.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl seksualinio smurto traumatizuojančio pobūdžio būtinas kvalifikuoto ir specializuoto 
personalo atsakas. Todėl šiame pakeitime ypatingas dėmesys skiriamas šios tipo 
specializuotos paramos teikimui, prašant valstybių narių numatyti pakankamą pasiekiamų 
išprievartavimo aukų krizių ir pagalbos seksualinio smurto aukoms centrų įkūrimo skaičių. 
Europos Taryba rekomenduoja, kad vienas tokio tipo centras būtų pasiekiamas 
200 tūkstančių gyventojų.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės palaipsniui sukuria 
būtinas sąlygas, kad aukos ir kaltinamieji 
arba įtariamieji išvengtų kontakto bet 
kurioje vietoje, kurioje auka galėtų turėti 
asmeninį kontaktą su valdžios
institucijomis dėl to, kad tapo auka, visų 
pirma vietose, kuriose nagrinėjama 
baudžiamoji byla.

1. Valstybės narės sukuria būtinas sąlygas, 
kad aukos ir jų šeimos nariai ir 
kaltinamieji arba įtariamieji arba 
nusikaltėliai išvengtų kontakto bet kurioje 
vietoje, kurioje auka galėtų turėti asmeninį 
kontaktą su kompetentingomis
institucijomis dėl to, kad tapo auka, visų 
pirma vietose, kuriose nagrinėjama 
baudžiamoji byla, išskyrus jei toks 
kontaktas būtinas dėl baudžiamojo 
nagrinėjimo arba kitaip pareikalavo auka.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
naujuose teismų pastatuose būtų numatyti 
atskiri laukiamieji, skirti aukoms.

Or. en
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) aukų apklausų būtų rengiama kuo 
mažiau ir tik jeigu tai griežtai būtina 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo 
reikmėms;

b) aukų apklausų būtų rengiama kuo 
mažiau ir tik jeigu tai griežtai būtina 
baudžiamosios bylos tyrimo ir nagrinėjimo 
reikmėms;

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus aukas galėtų lydėti jų teisinis 
atstovas arba jų pasirinktas asmuo, nebent 
dėl to asmens priimtas pagrįstas priešingas 
sprendimas.

c) aukas galėtų lydėti jų teisinis atstovas 
arba, prireikus , jų pasirinktas asmuo , 
išskyrus atvejus, kai dėl to asmens priimtas 
pagrįstas priešingas sprendimas;

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) uždelsus pranešti apie smurtą dėl 
keršto, pažeminimo ar paniekinimo 
baimės, šis delsimas neturi jokios 
neigiamos reikšmės aukos skundui.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu uždraudžiama teismams padaryti kokias nors neigiamas išvadas dėl bet kokios 
trukmės delsimo pranešti apie tariamai įvykusį smurtą. Įsipareigojimas, kad delsimas pranešti 
apie įvykį nebus panaudotas prieš auką taip pa yra įtvirtintas Jungtinių Tautų Konvencijos 
dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims praktikoje.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidžiamų aukų teisė į apsaugą per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą

Aukų, turinčių specialiųjų poreikių, teisė į 
apsaugą nagrinėjant baudžiamąją bylą

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
18 straipsnyje nustatytoms pažeidžiamoms
aukoms būtų taikomos 2 ir 3 dalyje 
nustatytos priemonės, atsižvelgiant į 
asmeninį vertinimą, kaip numatyta 
18 straipsnio 4 dalyje, ir paisant teismo 
diskrecijos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
18 straipsnyje nustatytoms aukoms, 
turinčioms specialiųjų poreikių, būtų 
taikomos 2 ir 3 dalyje nustatytos 
priemonės, atsižvelgiant į asmeninį 
vertinimą, kaip numatyta 18 straipsnio 
4 dalyje, ir paisant teismo diskrecijos.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pažeidžiamoms aukoms per 2. Aukoms, turinčioms specialiųjų 
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nusikalstamos veikos tyrimus taikomos 
šios priemonės:

poreikių, per nusikalstamos veikos tyrimus 
taikomos šios priemonės:

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) seksualinio smurto auką visada 
apklausia tos pačios lyties asmuo.

d) seksualinio smurto, smurto dėl lyties ir 
smurto, kai auka susijusi artimais ryčiais, 
auką visada apklausia aukos pasirinktos 
lyties asmuo.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažeidžiamoms aukoms per 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą taikomos 
šios priemonės:

3. Aukoms, turinčioms specialiųjų 
poreikių, per nusikalstamos veikos 
nagrinėjimą taikomos šios priemonės:

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per nusikalstamos veikos tyrimus visas 
aukų apklausas būtų galima įrašyti vaizdo
kamera ir tokie apklausos vaizdo įrašai 

a) per nusikalstamos veikos tyrimus visas 
aukų apklausas būtų galima įrašyti vaizdo
ir garso kamera ir tokie apklausos vaizdo ir 
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pagal nacionalinę teisę galėtų būti 
naudojami kaip įrodymai nagrinėjant 
baudžiamąją bylą;

garso įrašai pagal nacionalinę teisę galėtų 
būti naudojami kaip įrodymai nagrinėjant 
baudžiamąją bylą;

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per nusikalstamos veikos tyrimus ir 
nagrinėjant baudžiamąsias bylas teisminės 
institucijos paskirtų specialų aukos atstovą, 
jeigu pagal nacionalinę teisę tėvų pareigų 
turėtojams neleidžiama atstovauti vaikui 
dėl jų ir aukos interesų konflikto arba jeigu 
vaikas yra nelydimas arba atskirtas nuo 
šeimos.

b) per nusikalstamos veikos tyrimus ir 
nagrinėjant baudžiamąsias bylas 
kompetentingos institucijos paskirtų 
specialų aukos atstovą, jeigu pagal 
nacionalinę teisę tėvų pareigų turėtojams 
neleidžiama atstovauti vaikui dėl jų ir 
aukos interesų konflikto arba jeigu vaikas 
yra nelydimas arba atskirtas nuo šeimos.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės kaip galima labiau 
užtikrina aukų privataus ir šeimos 
gyvenimo apsaugą ir apsaugo aukų 
asmens duomenis nuo tada, kai jos pirmą 
kartą susisiekė su kompetentinga 
institucija, per baudžiamąjį procesą ir po 
jo.

Or. en
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nagrinėdamos bylą teisminės institucijos 
galėtų priimti tinkamas priemones aukų ir 
jų šeimos narių privatumui ir atvaizdui 
apsaugoti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad per 
nusikalstamos veikos tyrimus ir 
nagrinėdamos bylą teisminės institucijos 
galėtų priimti tinkamas priemones aukų ir 
jų šeimos narių privatumui ir atvaizdui 
apsaugoti.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Prevencija

1. Valstybės narės, prireikus, 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais, imasi 
atitinkamų veiksmų, taip pat ir internetu, 
pavyzdžiui, informavimo ir sąmoningumo 
didinimo kampanijų, mokslinių tyrimų ir 
švietimo programų, kuriomis siekiama 
didinti informuotumą apie šioje 
direktyvoje nustatytas teises ir sumažinti 
riziką žmonėms, visų pirma vaikams, tapti 
nusikaltimų aukomis.
2. Valstybės narės rengia specialias 
informuotumo didinimo kampanijas 
smurto dėl lyties klausimais, kuriomis 
būtų siekiama, kad gyventojai suvoktų, 
jog smurtas dėl lyties yra lyčių nelygybės 
apraiška ir žmogaus teisių pažeidimas, ir 
kad jie geriau pažintų įstatymus, 
susijusius su smurtu dėl lyties, ir teisių 
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gynimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas − užtikrinti, kad visuomenė būtų išsamiai informuojama apie įvairias 
smurto formas ir skirtingas smurto dėl lyties apraiškas. Todėl reikalaujama, kad būtų 
rengiamos visuomenės informavimo kampanijos, kuriose būtų aiškinamos dabartinės 
direktyvos nuostatos ir didinamas visuomenės sąmoningumas žmogaus teisių ir lyčių lygybės 
klausimais. Tokios kampanijos taip pat būtų aukų informavimo jų teisių ir esamų pagalbos 
paslaugų klausimais priemonė.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23b straipsnis
Palankių sąlygų pranešti apie nusikaltimą 

sudarymas
Valstybės narės, jei reikia, 
bendradarbiaudamos su atitinkamomis 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais imasi 
priemonių, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos aukoms pranešti apie 
nusikalstamas veikas.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad policija, 
prokurorai ir teismo darbuotojai dalyvautų 
tinkamuose bendro pobūdžio ir 
specialiuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis, kad jie suvoktų aukų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad policija, 
prokurorai, teismo darbuotojai, teisininkai 
ir kiti pareigūnai, kurie gali turėti 
kontaktą su aukomis, dalyvautų 
tinkamuose bendro pobūdžio ir 
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poreikius ir elgtųsi su jomis nešališkai, 
pagarbiai ir profesionaliai.

specialiuose mokymuose, atsižvelgiant į jų 
kontaktą su aukomis, kad jie suvoktų aukų 
poreikius ir elgtųsi su jomis nešališkai, 
pagarbiai ir profesionaliai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgiant į praktikuojančio 
specialisto pareigas ir kontakto su aukomis 
pobūdį ir lygį, jam teikiami mokymai bent 
šiais klausimais: nusikaltimo poveikis 
aukoms, bauginimų, pakartotinės ir 
antrinės viktimizacijos grėsmė ir 
išvengimo būdai, taip pat aukų galimybės 
gauti paramą ir paramos tinkamumas.

4. Atsižvelgiant į praktikuojančio 
specialisto pareigas ir kontakto su aukomis
pobūdį ir lygį, jam teikiami mokymai bent 
šiais klausimais: nusikaltimo poveikis 
aukoms, bauginimų, pakartotinės ir 
antrinės viktimizacijos grėsmė ir 
išvengimo būdai, aukų galimybės gauti 
paramą ir paramos tinkamumas, smurto 
prevencija ir atskleidimas, moterų ir vyrų 
lygybė ir aukų poreikiai ir teisės.

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad su 2. Valstybės narės užtikrina, kad su 
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aukomis dirbančios arba joms paramą 
teikiančios institucijos bendradarbiautų, 
kad aukoms užtikrintų suderintas apsaugos 
priemones ir kuo labiau sumažintų 
nusikaltimo neigiamą poveikį, antrinės ir 
pakartotinės viktimizacijos pavojų, taip pat 
aukoms tenkančią naštą dėl jų bendravimo 
su baudžiamojo teisingumo įstaigomis.

aukomis dirbančios arba joms paramą 
teikiančios institucijos bendradarbiautų, 
kad aukoms užtikrintų suderintas apsaugos 
priemones, sudarytų palankesnes sąlygas 
aukoms pranešti apie nusikalstamas 
veikas ir kuo labiau sumažintų nusikaltimo 
neigiamą poveikį, antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos pavojų, taip pat aukoms 
tenkančią naštą dėl jų bendravimo su 
baudžiamojo teisingumo įstaigomis.

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, jog visose 
pagal šią direktyvą priimtose priemonėse 
būtų atsižvelgta į aukų, nusikaltėlių, vaikų 
ir jų platesnės aplinkos ryšius siekiant, 
kad jų poreikiai nebūtų tenkinami 
izoliuotai ar nepripažįstant socialinės 
tikrovės.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kad būtų valdoma rizika ir, jei reikia, 
koordinuotai užtikrinamas saugumas ir 
teikiama pagalba, valstybės narės imasi 
reikalingų teisinių ir kitų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos atliktų pavojaus aukos 
gyvybei, jos padėties sudėtingumo ir 
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pakartotinio smurto rizikos įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės bendradarbiauja ir 
koordinuoja savo tarnybų veiklą 
siekdamos užtikrinti, jog būtų nustatyta 
nuosekli teisinė sistema, užtikrinanti 
žmogaus teises ir lyčių lygybę, ir 
panaikintas smurtas dėl lyties. Todėl 
valstybės narės įvertina ir, jei reikia, 
peržiūri kitų teisės sričių, pvz., šeimos ir 
skyrybų teisės, nuosavybės teisės, 
aprūpinimo būstu taisyklių ir tvarkos, 
socialinės apsaugos teisės ir darbo teisės, 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad priimant naujus su lyčių klausimu susijusius aukų teisių 
srities teisės aktus ir siekiant, jog jie būtų visiškai veiksmingi, taip pat reikėtų peržiūrėti visus 
kitus susijusius teisės aktus. Tokiu būdu būtų užtikrinta, kad su lytimi susiję veiksniai būtų 
įtraukti į visas valstybių narių teisės sritis ir taip kaip visuma galėtų būti panaudoti holistiniu 
būdu tenkinant aukų poreikius.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
būtų sudarytos sąlygos pasitelkus esamas 
Europos pagalbą aukoms teikiančias 
asociacijas sukurti Europos nusikaltimų 
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aukų stebėjimo ir paramos tinklą ir 
statistinių duomenų bazę siekiant įvertinti, 
kaip įgyvendinama ši direktyva, įskaitant 
bendrą aukų skaičių, jų amžių, lytį ir 
pilietybę, paslaugas, kuriomis 
pasinaudojo aukos, ir bet kokius paslaugų 
teikimo trūkumus. Europos tinklas taip 
pat atsakingas už geriausios praktikos, 
kokybės standartų ir tarpvalstybinių 
mainų plėtojimą ir koordinavimą ir 
bendradarbiavimą šiais klausimais, kad 
visoje Sąjungoje aukos galėtų naudotis 
šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis ir 
paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatyti tikrą nusikaltimų ES mastą reikėtų sukurti jau esamų agentūrų tinklą, kad 
būtų sukurta veiksminga valstybių narių keitimosi duomenimis programa. Išlaidos nebus 
didelės, nes nereikės steigti agentūrų ar asociacijų. Šiuo pakeitimu siekiama stiprinti 
bendradarbiavimo ir Europos etalonų nustatymo idėją. Sukūrus visos Europos duomenų bazę 
būtų išsiaiškinta, kokios paslaugos teikiamos valstybėse narėse teikiant pagalbą aukoms ir 
užtikrinant jų teises ir kiek tokios paslaugos veiksmingos, ir būtų užtikrintas geresnis 
pagrindas Europos geriausios praktikos etalonų nustatymui.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Europos Komisijai 
perduoda su nacionalinių procedūrų 
taikymu nusikaltimų aukoms susijusius 
duomenis ne vėliau kaip [dveji metai po 
priėmimo dienos].

Valstybės narės Europos Komisijai 
perduoda su nacionalinių procedūrų 
taikymu nusikaltimų aukoms susijusius 
duomenis, įskaitant bent aukų skaičių, jų 
lytį, amžių ir pilietybę, nusikaltimų, apie 
kuriuos pranešta, skaičių, rūšį ar pobūdį 
ir paslaugų, kurios buvo pasiūlytos 
aukoms, rūšį, iki …*.
*OL įrašyti datą: dveji metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Pranešimas

Ne vėliau kaip …* Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šios 
direktyvos taikymo ataskaitą. Prireikus 
prie tos ataskaitos pridedami pasiūlymai 
dėl teisės aktų.
_____________
*OL įrašyti datą: treji metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjos teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl nusikaltimų aukų teisių, 
paramos joms ir jų apsaugos, kuri yra teisės aktų rinkinio, kuriuo siekiama sustiprinti aukų 
teises Sąjungoje ir kurį taip pat sudaro pasiūlymas dėl reglamento dėl apsaugos priemonių 
tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose ir komunikatas dėl aukų teisių stiprinimo ES, dalis. 
2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtojimo 
gairėms, kaip numatyta Stokholmo programoje, bet kokių nusikaltimų aukų apsauga ES tapo 
vienu svarbiausių ES darbotvarkės klausimų.

Dėl Komisijos pasiūlymo sustiprėja poreikis priimti išsamią Europos teisinę sistemą, kuri 
užtikrintų visų nusikaltimų aukų nepaisant jų teisino statuso pripažinimą ir plačią apsaugą 
visoje Sąjungos teritorijoje. Šiam pasiūlymui pagrindą iš dalies davė 2001 m. kovo 15 d. 
Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose. Komisija išplėtė visų bet kokio pobūdžio nusikaltimų aukų teises nustačiusi 
minimalius standartus visoje ES ir, be kita ko, suteikusi visoms aukoms, nepaisant jų 
pilietybės ar nusikaltimo vietos, teises gauti informaciją, teisę suprasti ir būti suprastoms, teisę 
gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, teisę naudotis teisine pagalba, teisę naudotis paramos 
aukoms tarnybų paslaugomis, teisę būti išklausytoms, teisę į atkuriamąjį teisingumą, teises 
priėmus sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo, teisę išvengti aukos ir nusikaltėlio 
kontakto, teisę į apsaugą per apklausą baudžiamojo proceso metu. Taip pat labai svarbu, kad 
būsimojoje direktyvoje būtų nustatyta vienoda aukos apibrėžtis ir pagal ją aukos statusas būtų 
suteikiamas ne tik nusikaltimo metu nukentėjusiems asmenims, bet ir artimiems šeimos 
nariams.

Daugelį pasiūlymų šioje direktyvoje pranešėjos vertina teigiamai.

Pasitikėjimas teisingumu yra svarbiausias dalykas visiems piliečiams, ypač aukoms, kurių 
teisių nepaisoma ir kurios negali jomis pasinaudoti. Jei ES nori įgyvendinti Stokholmo 
programą, reikia skubiai sukurti bendra ir skaidrią visose ES valstybėse narėse taikomą 
teisingumo sistemą. Pagal šią direktyvą bus ne tik ginamos aukų teisės, aukoms teikiama 
pagalba ir apsauga, bet ir suderinus šiuos minimalius standartus bus padedama Europos 
piliečiams įgyti pasitikėjimą savo nacionalinėmis ir kaimyninių valstybių narių teismų 
sistemomis.

Laikantis procedūrų, kurios taikomos įgyvendinant Lisabonos sutartį, pagal Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį pranešimus galima rengti vertikaliuoju 
principu. Rengiant šį pranešimą buvo pasinaudota Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto diskusijų rezultatais, taip pat abiejų 
pranešėjų bendradarbiavimo rezultatais.

Bendras požiūris. Aukų teisių stiprinimas

Nepaisant to, jog šios nuostatos šiuo metu yra įtrauktos į Komisijos pasiūlymą, gali būti 
padaryta dar daugiau siekiant garantuoti vartotojų poreikių apsaugą kiekvienoje atskiroje 
valstybėje narėje. Visos aukos, kad ir kokia jų kilmė ar patirta žala, turi pajusti, jog į jas 
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atsižvelgta šioje direktyvoje. Iš tyrimų rezultatų ir duomenų matyti, jog pernelyg dažnai aukos 
nepraneša apie nusikaltimą iš baimės, dėl abejonių, dėl pasitikėjimo ar informacijos trūkumo. 
Dėl jų pažeidžiamumo aukas slegia sunki patirtis, todėl joms sunku pakęsti teisines 
procedūras. Štai kodėl svarbu nuo pat tos akimirkos, kai patirta žala, aukoms teikti pagalbą. 
Visais teisinio proceso etapais su aukomis turi būti elgiamasi pagarbiai ir deramai ir praktiškai 
bendraujama jiems suprantama kalba.

Pranešėjos mano, kad tam tikrus aspektus reikia labiau pabrėžti ir detaliau išdėstyti. Taigi 
aukų, patyrusių didelę žalą, teisė gauti informaciją per pirmą susitikimą su kompetentinga 
institucija išplėsta ir išplėtota. Šių aukų atveju užtikrinant teisę gauti informaciją valstybės 
narės teikia pagalbą, kai informacija apie nusikaltėlio paleidimą pateikiama aukai. Dėl galimo
psichologinio spaudimo ir siekiant nuraminti smurtą patyrusį asmenį auka turėtų turėti teisę 
atsisakyti tam tikros informacijos ir bet kuriuo metu panaikinti šį atsisakymą.

Aukai turėtų būti pasiūlyta nemokama pagalba nuo pat tos akimirkos, kai jis ar ji patyrė žalą. 
Pagalba turėtų būti pasiūlyta ir jų vaikams, ir šeimos nariams. Pagalba aukoms taip pat turėtų 
būti paversta valstybių narių remiamomis bendruomeninėmis programomis ar iniciatyvomis. 
Apskritai aukoms yra svarbu, kad visuomenėje būtų gerokai plačiau pripažinta viktimizacija, 
kai aukos atsigavimas susietas su aukos patiriama pozityvia visuomenės, rodančios aukos 
unikalios būklės supratimą ir pripažįsta aukos sunkią padėtį, reakcija. Pranešėjos mano, jog 
žiniasklaidai turėtų tekti svarbus vaidmuo skatinant viktimizacijos pripažinimą visuomenėje ir 
tuo pat metu žiniasklaida turėtų imtis tinkamų priemonių, kad skleisdama informaciją ji 
užtikrintų aukų ir jų šeimos narių privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą.

Pranešėjos supranta, kad dėl rekomenduojamų papildomų priemonių, kurias turėtų įgyvendinti 
valstybės narės, tam tikrais atvejais nacionalinėms institucijoms gali tekti perskirstyti ar 
padidinti išteklius. Vis dėlto itin svarbu priminti, jog, kaip nustatė Europos Komisija, bendros 
dėl nusikaltimų Europos Sąjungoje per metus patiriamos išlaidos − jas patiria ne tik aukos, bet 
ir darbdaviai, valstybė ir visa visuomenė − gali sudaryti 233 mlrd. EUR. Šios išlaidos 
patiriamos ne tik dėl pačių nusikaltimų, bet ir dėl tinkamos pagalbos aukoms siekiant joms 
padėti atsigauti ir pakelti baudžiamosios bylos nagrinėjimo naštą trūkumo. Todėl bet kokios 
pastangos stiprinti aukų teises ir teikti tinkamas paramos paslaugas turėtų būti laikomos 
veiksminga priemone, kurią taikant bus prisidėta sudarant palankias sąlygas pranešti apie 
nusikaltimus ir užtikrinant tolesnį nacionalinių teisingumo ir sveikatos priežiūros sistemų 
tvarumą.

Tolesnė aukų, turinčių specialiųjų poreikių, apsauga

Pranešėjos pritaria bendrai šios direktyvos, kurioje nustatomi būtiniausi aukų teisių, paramos 
nusikaltimų aukoms ir jų apsaugos standartai, koncepcijai, tačiau mano, kad būtina toliau 
spręsti paramos aukoms, susiduriančioms su ypač didele rizika patirti tolesnę žalą, 
bauginimus ar pakartotinę viktimizaciją per baudžiamosios bylos nagrinėjimą, paslaugų 
klausimus.

Pranešėjos pritaria Komisijos pasiūlymui dėl nuorodos į pažeidžiamas aukas, tačiau 
pirmenybę teikia formuluotei „specialiųjų poreikių turinčios aukos“. Komisijos pasiūlyme 
naudojamas terminas apibrėžiant šią aukų kategoriją kaip pažeidžiamas aukas galėtų būti 
vertinamas kaip netyčinis diskriminacinis pavadinimas. Daugelis aukų, įskaitant smurto dėl 
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lyties aukas, nenori būti siejamos su pažeidžiamumu. Vis dėlto smurto dėl lyties aukos gali 
turėti specialiųjų poreikių ir nebūti laikomos pažeidžiamomis. Komisijos pasiūlyme vaikai ir 
neįgalieji dėl jų asmeninių ypatybių teisingai pavadinami pažeidžiamomis aukomis. Iš tiesų 
atrodo logiška negalia turinčius asmenis, nuo seksualinės prievartos nukentėjusias moteris ar 
vaikus apibrėžti kaip pažeidžiamas aukas, tačiau aukų asmeninės ypatybės prieš nusikaltimą 
neturėtų būti laikomos vieninteliais kriterijais apibūdinant aukas. Taigi pranešėjos labiau 
norėtų, kad ši grupė būtų vadinama „specialiųjų poreikių turinčiomis aukomis“ ir kad tokioms 
aukoms būtų numatytos konkrečios apsaugos priemonės.

Šias priemones sudaro (tačiau tuo neapsiribojama) prieglobsčio suteikimas, medicininė 
pagalba, teismo medicinos įrodymai, psichologinės ir teisinės konsultacijos. Tokios paramos 
paslaugos turėtų būti pakankamai plačiai teikiamos visoje šalyje ir prieinamos visoms 
aukoms.

Kad būtų galima toliau vertinti aplinkybes ir aukų ypatybes, pranešėjos taip pat siūlo 
papildomas apibrėžtis, būtent „smurtas dėl lyties“ ir „artimųjų smurtas“. Smurtas dėl lyties − 
smurtas prieš asmenį dėl jo lyties. Artimųjų smurtas − artimų ar buvusių partnerių ar kitų 
šeimos narių vykdomas smurtas, dėl kurio aukos patiria diskriminaciją ir pažeidžiamos 
pagrindinės jų teisės.

Spręsdami dėl nusikaltimo pobūdžio specialiųjų poreikių turinčių aukų klausimus taip pat 
turime ištiesti pagalbos ranką ir kitokioms aukoms, ne tik prekybos žmonėmis ar seksualinio 
smurto aukoms (kaip nurodoma Komisijos tekste).

Terorizmo aukos, organizuoto nusikalstamumo aukos, artimųjų smurto aukos ir smurto dėl 
lyties aukos taip pat turėtų būti priskirtos prie specialiųjų poreikių turinčių aukų. Kadangi 
nusikaltimų pobūdis būna įvairus, aukų poreikiai taip pat yra skirtingi. Paminėti specialiuosius 
poreikius lygiai taip pat svarbu kaip ir aukų jautrumą. Pavyzdžiui, terorizmo aukų pagrindinis 
skirtumas nuo kitų aukų priklauso nuo aplinkybių, kuriomis vyksta teroristų viktimizacija, ir 
nuo publikos. Pagal apibrėžtį terorizmo aukos užpuolamos kaip didesnės grupės atstovai. 
Norint pripažinti jų viktimizaciją reikia pripažinti šį faktą. Paramos terorizmo aukoms grupės, 
be teisinės pagalbos, rūpinasi aukų poreikiais, kuriuos galima skirstyti į keturis būtinus 
dalykus: teisę į teisingumą, orumą, tiesą ir atmintį, pastarąjį apibūdinant kaip terorizmo ir jo 
viktimizacijos pasmerkimą ir atminties išsaugojimą ateities kartoms.

Individualus įvertinimas ir mokymas

Be įprastos paramos aukoms ir pradinio dėmesio aukoms, kurios patyrė itin baisius 
išgyvenimus, nereikia pamiršti deramai įvertinti: sunkių patirčių ir žlugimų ar skausmingų 
netekčių, skausmingų įvykių patirčių ar dabartinio arba buvusio psichinės ligos gydymo 
patirčių ir socialinės paramos trūkumo, nes labai svarbu atsižvelgti į artimų šeimos narių ir 
draugų paramos nebuvimą. Reikėtų stengtis nustatyti vienišus visuomenės narius, nes jie gali 
būti tie asmenys, kuriems gali būti itin svarbu socialinė parama ar tolesnė pagalba.

Todėl pranešėjos mano, jog individualus įvertinimas yra svarbus žingsnis po tos akimirkos, 
kai patirta žala. Jį atliekant bus nustatomi aukos poreikiai prieš baudžiamąjį procesą, jam 
vykstant ir po jo. Vykstant baudžiamajam procesui institucijos dažnai nežino aukų poreikių, 
todėl aukoms būna sunku bendradarbiauti. Policija, prokurorai ir kiti darbuotojai turėtų būti 
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apmokyti, kad žinotų, kaip, priklausomai nuo nusikaltimo rūšies, bendrauti su auka. Ypač kad 
būtų geriau tenkinami smurto dėl lyties ir artimųjų smurto aukų poreikiai, pranešėjos 
reikalauja, kad teisingumo sistemos specialistai, policijos pareigūnai ir paramos aukoms 
tarnybų darbuotojai dalyvautų mokymuose, kuriuose jie įgytų supratimą lyčių klausimais ir 
greito aukų poreikių nustatymo ir paramos teikimo įgūdžių. Pranešėjos mano, jog tikslinga, 
kad vadovaujantis bendradarbiavimo principais tokie mokymai vyktų glaudžiai 
konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis bei paslaugų nuo smurto dėl lyties 
nukentėjusioms aukoms teikėjais ir būtų oficialiai įtvirtinti ir standartizuoti visose valstybės 
narėse.

Aukų teisių su lytimi susijusių veiksnių supratimas

Smurtas dėl lyties − toks smurtas, nuo kurio dažniausiai nukenčia moterys, ir jis gali būti 
susijęs (tačiau tuo neapsiriboja) su artimųjų vykdomu smurtu. Tyrimai rodo, kad Europoje 
nuo penktadalio iki ketvirtadalio visų moterų pilnametystės laikotarpiu bent kartą yra 
patyrusios fizinį smurtą, o daugiau nei dešimtadalis kentė seksualinę prievartą, susijusią su 
jėgos panaudojimu. Todėl pranešėjos mano, jog labai svarbu visų rūšių smurtą dėl lyties 
pripažinti nusikaltimu ir suteikti jo aukoms specialias prevencijos, apsaugos ir teisės gynimo 
priemones.

Taigi pranešėjos nustato aiškų įpareigojimą, kad teikiant specialiųjų poreikių turinčioms 
aukoms paramą būtų pripažįstami su lytimi susiję veiksniai ir būtų laikomasi lyčių lygybės ir 
žmogaus teisių principų. Pranešėjos tiki, kad toks požiūris yra itin svarbus ir siekiant užkirsti 
kelią antrinei smurto dėl lyties aukų viktimizacijai.

Pranešėjų tikslas − užtikrinti, kad Europos lygmeniu būtų priimtas išsami „aukos“ apibrėžtis 
ir kad steigiant paramos aukoms tarnybas ar rengiant su aukomis tiesiogiai bendraujančius 
specialistus būtų atsižvelgiama į ypatingą specialiųjų poreikių turinčiu aukų padėtį. Todėl į šią 
direktyvą įtrauktos teisės, kurios turėtų būti užtikrintos aukoms, ir tokiu būdu užpildyta didelė 
nusikaltimų aukų žmogaus teisių apsaugos spraga. Pranešėjos taip pat apibūdina smurtą dėl 
lyties kaip lyčių nelygybės ir žmogaus teisių pažeidimų apraišką ir tokiu būdu tvirtai pritaria 
smurto prieš moteris pripažinimui diskriminacijos forma, kurią reikia pripažinti ir su kuria 
reikia kovoti.

Glaudesnis bendradarbiavimas ir geresnis veiksmų koordinavimas siekiant apsaugoti aukas

Valstybėms narėms taip pat patariama plėtoti bendrą kelių agentūrų strategiją, kurią taikant 
būtų užtikrinamas veiksmingas paramą aukoms teikiančių institucijų veiklos koordinavimas. 
Šiuo klausimu šioje direktyvoje numatyta kurti formalias arba neformalias struktūras, 
sudarančias galimybes specialistams iš teisimų sistemos, teisėsaugos agentūrų ir 
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiauti pagal standartizuotą tvarką. Pranešėjos mano, 
kad koordinuoti veiksmai visų aukų atžvilgiu sumažintų neigiamą nusikaltimų poveikį, 
antrinės ir pakartotinės viktimizacijos ir stigmatizacijos riziką ir aukoms tenkančią naštą dėl 
jų dažno bendravimo su baudžiamojo teisingumo įstaigomis.

Aukų privatumo apsaugos užtikrinimas

Pranešėjos nustato aiškų įpareigojimą, kad per baudžiamąjį procesą ir po jo būtų apsaugotas 
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aukų privatus ir šeimos gyvenimas. Aukų privatumo apsauga, kad ir koks būtų žalos pobūdis, 
turėtų būti užtikrinama visomis priemonėmis, kadangi ji yra susijusi su aukų poreikiu 
konkrečiai pakelti teisinio proceso naštą ir apskritai atsigauti psichologiškai. Pavyzdžiui, 
dažnai žiniasklaida gali būti tolesnės nusikaltimų aukų ar nukentėjusiųjų viktimizacijos 
priežastimi skatindamos aukas jaustis pažeidžiamomis, dezorientuotomis ir praradusiomis 
kontrolę. Todėl pranešėjos taip pat reikalauja, jog žiniasklaidos priemonės imtųsi 
savireguliavimo priemonių, kad nuo nepageidaujamo dėmesio būtų apsaugota aukų asmens 
neliečiamybė.

Europos tinklas ir statistiniai duomenys

Aukos turi žinoti, jog jų teisės bus standartizuotos visoje ES. Informavimo ir informuotumo 
skatinimo kampanijos, tyrimų ir švietimo programos ir bendradarbiavimas su pilietinės 
visuomenės agentūromis turėtų būti vykdomi ES valstybėms narėms bendrai rengiant gerai 
suderintas kampanijas. Be to, siekiant galiausiai nugalėti nusikalstamumą, reikia rinkti 
duomenis apie visų rūšių aukas ir jais keistis. Todėl pranešėjos ragina pasitelkus esamas 
Europos pagalbą aukoms teikiančias asociacijas sukurti Europos nusikaltimų aukų stebėjimo 
ir paramos tinklą ir statistinių duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie aukų 
skaičių, jų amžių, lytį ir pilietybę. Toks tinklas galėtų sukurti prielaidas būsimoms 
direktyvoms, kad būtų toliau skatinama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtra.

Padėka

Pranešėjos dėkoja už paaiškinimus, kuriuos pateikė Komisija per Teisingumo generalinį 
direktoratą, ir už produktyvų pasikeitimą nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais ir ES 
pirmininkaujančia Danija. Pranešėjos taip pat norėtų išreikšti savo dėkingumą už 
organizacijų, asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų pateiktas pozicijas ir žinias 
nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos klausimais.


