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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka noziedzīgos 
nodarījumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0275),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, kā arī 82. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0127/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis ...parlaments un kuros 
norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 
51. pantu (A7-0000/2012),

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Padome 2011. gada 10. jūnija 
rezolūcijā par Ceļvedi cietušo tiesību un 
aizsardzības stiprināšanai, īpaši 
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kriminālprocesā, paziņoja, ka būtu 
jārīkojas Savienības līmenī, lai stiprinātu 
noziegumos cietušo tiesības, atbalstu un 
aizsardzību. Tādēļ šīs direktīvas mērķis 
saskaņā ar minēto rezolūciju ir pārskatīt 
un papildināt Pamatlēmumā 2001/220/TI1

izklāstītos principus un spert nozīmīgus 
soļus attiecībā uz cietušo aizsardzības 
līmeni visā Savienībā, jo īpaši saistībā ar 
kriminālprocesu.
____________________

1 OV L 82, 22.3.2001., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Šī direktīva ir daļa no tiesību aktu 
kopuma, kura mērķis ir cietušo tiesību 
stiprināšana Savienībā. Īstenojot šo 
direktīvu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 13. decembra Direktīva 2011/99/ES 
par Eiropas aizsardzības rīkojumu1 un 
Regula (ES) Nr. …/2012 [par aizsardzības 
pasākumu savstarpēju atzīšanu 
civillietās]*.
_____________________

1 OV L 388, 21.12.2011., 2. lpp.
*OV, lūdzu, ievietojiet dokumenta 
numuru, nosaukumu un publikācijas 
atsauci.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Padome 2011. gada 7. aprīlī 
pieņēma Konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē 
novēršanu un apkarošanu, ar kuru 
nosaka augstus standartus attiecībā uz 
dzimumvardarbības novēršanu, šādā 
vardarbībā cietušo aizsardzību un 
palīdzību viņiem, kā arī šādas vardarbības 
izdarītāju saukšanu pie atbildības.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Eiropadomes pieņemtajā Eiropas 
Dzimumu līdztiesības paktā (2011.–2020. 
gads)1 no jauna apliecināta Savienības 
apņemšanās novērst atšķirības starp 
dzimumiem attiecībā uz nodarbinātību, 
izglītību un sociālo aizsardzību, veicināt 
labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru 
sievietēm un vīriešiem, kā arī apkarot 
jebkādu vardarbību pret sievietēm.
__________________
1Pievienots Padomes 2011. gada 7. marta 
secinājumiem (Nr. 7166/11).

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un 
profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo atbalsta 
pakalpojumu vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un tikumisko integritāti. 
Cietušie ir jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
jāsniedz piemērots atbalsts, kas sekmētu to 
atlabšanu, un jānodrošina pietiekama
piekļuve tiesu sistēmai. 

(5) Noziegums ir ļaundarība pret 
sabiedrību, kā arī cietušo individuālo 
tiesību pārkāpšana. Attiecīgi pret 
cietušajiem būtu jāizturas ar cieņu, iejūtīgi 
un profesionāli, kad tie nonāk saskarsmē ar 
jebkuru kompetento iestādi, cietušo 
atbalsta dienestu vai atjaunojošās justīcijas 
dienestu, ņemot vērā to individuālo 
situāciju un neatliekamās vajadzības, 
vecumu, dzimumu, invaliditāti un 
brieduma līmeni, kā arī pilnībā cienot to 
fizisko, garīgo un morālo neaizskaramību. 
Cietušie būtu jāaizsargā no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
tiem būtu jāsaņem piemērots atbalsts, kas 
sekmētu to atlabšanu, un būtu jānodrošina 
efektīva piekļuve tiesu sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7)Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un ir ievēroti principi, kas ir 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā. Īpaši tā cenšas veicināt tiesības uz 
cieņu, dzīvību, fizisku un garīgu veselību, 
privāto un ģimenes dzīvi, tiesības uz 
īpašumu, bērnu, veco cilvēku un cilvēku ar 
invaliditāti tiesības, kā arī tiesības uz 
taisnīgu tiesu.

(7) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un ir ievēroti principi, kas ir 
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā. Tā jo īpaši ir vērsta uz to, lai 
veicinātu tiesības uz cieņu, dzīvību, fizisko 
un garīgo neaizskaramību, tiesības uz 
nediskrimināciju, tiesības uz privātās un 
ģimenes dzīves neaizskaramību , tiesības 
uz īpašumu, bērnu, vecāka gadagājuma 
cilvēku un cilvēku ar invaliditāti tiesības, 
kā arī tiesības uz taisnīgu tiesu.
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Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādi netieši cietušie drīkst 
izmantot šajā direktīvā noteikto 
aizsardzību. Cietušajiem ir nepieciešams 
atbilstošs atbalsts un palīdzība jau pirms 
ziņošanas par noziegumu. Šāds atbalsts var 
būt nozīmīgs gan cietušā atlabšanai, gan, 
pieņemot lēmumu galu galā ziņot par 
noziegumu. 

(9) Personu uzskata par cietušo, neskatoties 
uz to, vai nodarījuma izdarītājs  ir 
identificēts, aizturēts, apsūdzēts vai 
notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskām 
attiecībām starp nodarījuma izdarītāju un 
cietušo. Arī cietušā ģimenes locekļi ir 
cietuši nozieguma rezultātā, un jo īpaši 
miruša cietušā ģimenes locekļi, kam ir 
likumīga interese par kriminālprocesu. 
Tādēļ arī šādiem netiešiem cietušajiem 
vajadzētu būt iespējai izmantot šajā 
direktīvā noteikto aizsardzību. Cietušajiem 
ir nepieciešams atbilstošs atbalsts un 
palīdzība jau pirms ziņošanas par 
noziegumu. Šāds atbalsts var būt nozīmīgs 
gan cietušā atlabšanai, gan, pieņemot 
lēmumu galu galā ziņot par noziegumu. 
Attiecīgā gadījumā šāda atbalsta un 
palīdzības pasākumiem vajadzētu būt 
pielāgotiem dzimumam.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Nodrošinot cietušajiem pakalpojumus, 
kuri parāda, ka to pamatā ir šo 
pakalpojumu lietotājiem atbilstīga pieeja, 
būtu jāizvairās no tādas viktimizācijas, kas 
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pazīstama arī kā turpmāka viktimizācija, 
kas rodas nevis kā tiešs noziedzīgas 
darbības rezultāts, bet gan no iestāžu un 
indivīdu reakcijas uz cietušo. Šajos 
pakalpojumos būtu jāņem vērā dzimumu 
aspekti, konkrētu vardarbības formu 
ietekme un tās sekas, vienlaikus ievērojot 
dzimumu līdztiesību un cilvēktiesības.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek atzīta atbalsta pakalpojumu nozīme turpmākas cietušo viktimizācijas 
novēršanai. Tādēļ tiek ieteikts dalībvalstīm nodrošināt, ka atbalsta dienesti ņem vērā 
vardarbības sekas un atveseļošanās procesa ilgumu un attiecas pret cietušajiem tā, lai 
izvairītos no viņu turpmākas viktimizācijas. Šis grozījums atspoguļo līdzīgus noteikumus, kas 
iekļauti Deklarācijā par vardarbības izskaušanu pret sievietēm.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Kaut gan galvenajam mērķim 
vajadzētu būt kaitējuma rašanās 
novēršanai, ir iespējams pielikt lielas 
pūles, lai pēc iespējas samazinātu 
invaliditāti un veselības traucējumus, kas 
rodas par spīti visiem centieniem 
izvairīties no šā kaitējuma.  Tādēļ augstas 
kvalitātes atbalsta un aprūpes 
pakalpojumu sniegšana cietušajiem ir 
būtiska sastāvdaļa no jebkuriem atbildes 
pasākumiem saistībā ar tīšu vai netīšu 
kaitējumu. Atbilstošu pakalpojumu 
sniegšana cietušajiem, kas guvuši 
traumas, kuras nav nāvējošas, var novērst 
turpmākus nāves gadījumus, samazināt 
īstermiņa un ilgtermiņa invaliditātes 
rašanos un palīdzēt cietušajiem tikt galā 
ar kaitējuma ietekmi uz viņu dzīvi. Šajā 
sakarībā nepietiek ar cietušo tiesībām 
piekļūt neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestiem un pilnībā jāatzīst 
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nepieciešamība pēc ilgtermiņa 
rehabilitācijas un piekļuve tādiem 
pakalpojumiem kā atveseļošanās aprūpe 
un korektīvā ķirurģija.

Or. en

Pamatojums
Kaut gan laicīga piekļuve veselības aprūpei ir izšķiroša tūlīt pēc vardarbības, ilgtermiņa 
atveseļošanos un izvairīšanos no turpmākas vardarbības var nodrošināt tikai ar īpašu 
atbalsta un aprūpes pakalpojumu pieejamību cietušajiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Personu vardarbības, nevienlīdzības un 
cilvēktiesību saiknei tiek pievērsta aizvien 
lielāka uzmanība tiesību, pētniecības un 
prakses jomā. Ir pienācīgi jāatzīst 
kaitējums, kas cietušajiem rodas noziedzīga 
nodarījuma un varas ļaunprātīgas 
izmantošanas rezultātā, jo šie cietušie ir
emocionāli, fiziski, finansiāli vai sociāli 
atkarīgi no vardarbības izdarītāja. 

Or. en

Pamatojums

Nevienlīdzība var būt viktimizācijas pamatiemesls, kas, savukārt, ir cilvēktiesību pārkāpums, 
skaidri norādot, ka šis ir cilvēktiesību jomas jautājums. Grozījumā ir pievērsta īpaša 
uzmanība cietušajiem, kuriem ir emocionālas, finansiālas vai cita veida attiecības ar 
vardarbības izdarītāju, un tajā pieprasīta cietušo īpašo vajadzību atzīšana atveseļošanās un 
rehabilitācijas jomā. Grozījumā ir izmantota Konvencijas par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) tiesu prakse.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sniedzot informāciju, jānorāda 
pietiekami sīka informācija, lai nodrošinātu 
cieņpilnu attieksmi pret cietušo un cietušais 
varētu pieņemt informētus lēmumus par 
savu dalību tiesvedībā un par savu tiesību 
izmantošanu. Tādēļ jo īpaši svarīga ir 
informācija, kas cietušajam ļauj uzzināt par 
tiesvedības pašreizējo statusu un tās gaitu. 
Tas tāpat attiecas arī uz informāciju, kas 
cietušajam ļauj pieņemt lēmumu par to, vai 
pieprasīt lēmuma par kriminālprocesa 
izbeigšanu pārskatīšanu.

(10) Sniedzot informāciju, jānorāda 
pietiekami sīka informācija, lai nodrošinātu 
cieņpilnu attieksmi pret cietušo un cietušais 
varētu pieņemt informētus lēmumus par 
savu dalību tiesvedībā un par savu tiesību 
izmantošanu. Tādēļ jo īpaši svarīga ir 
informācija, kas cietušajam ļauj uzzināt par 
tiesvedības pašreizējo statusu un tās gaitu. 
Tas tāpat attiecas arī uz informāciju, kas 
cietušajam ļauj pieņemt lēmumu par to, vai 
pieprasīt lēmuma par kriminālvajāšanas 
neveikšanu pārskatīšanu. Nodrošinot 
informāciju par nozieguma izdarītāja 
atbrīvošanu, cietušajiem un viņu 
ģimenēm būtu jāsniedz efektīvs atbalsts 
un palīdzība, attiecīgā gadījumā ar 
cietušo atbalsta dienestu palīdzību, lai pēc 
iespējas samazinātu turpmākas
viktimizācijas risku un palīdzētu 
cietušajiem uzveikt psiholoģisko stresu, 
kas rodas no šīs informācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Valsts iestāžu, cietušo atbalsta un 
atjaunojošās justīcijas pakalpojumu sniegtā 
informācija un ieteikumi jānodrošina pēc 
iespējas dažādos veidos, lai cietušais tos 
saprastu. Tāpat ir jānodrošina, lai cietušo 
varētu saprast tiesvedības laikā. Tādēļ ir 
jāņem vērā cietušā zināšanas tajā valodā, 

(11) Kompetento iestāžu, cietušo atbalsta 
un atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniegtā informācija un ieteikumi 
jānodrošina pēc iespējas dažādos veidos, 
lai cietušais tos saprastu. Tāpat būtu 
jānodrošina, lai cietušo varētu saprast 
procesa laikā. Tādēļ būtu jāņem vērā 
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kas izmantota informācijas sniegšanai, 
vecums, briedums, intelektuālās un 
emocionālās spējas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes līmenis, kā arī garīgie vai 
fiziskie traucējumi, piemēram, tādi, kas ir 
saistīti ar redzi vai dzirdi. Tāpat 
kriminālprocesa laikā jāņem vērā arī 
cietušā ierobežotās spējas paziņot 
informāciju.

cietušā zināšanas tajā valodā, kas 
izmantota informācijas sniegšanai, vecums, 
briedums, intelektuālās un emocionālās 
spējas, lasītprasmes un rakstītprasmes 
līmenis, kā arī garīgie vai fiziskie 
traucējumi, piemēram, tādi, kas ir saistīti ar 
redzi vai dzirdi. Tāpat kriminālprocesa 
laikā būtu jāņem vērā arī cietušā 
ierobežotās saziņas spējas, ja tādas ir.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
tulkošanu un tulkojumus nodrošina tikai
tādā mērā kā nepieciešams, lai cietušie 
varētu izmantot savas tiesības.

(12) Taisnīgu tiesu nevar nodrošināt, ja 
cietušais nevar pienācīgi paskaidrot 
nozieguma, par kura upuri kļuvis, apstākļus 
un sniegt liecību, kas saprotama 
kompetentām iestādēm. Tāpat ir svarīgi 
nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret cietušo 
un cietušajam garantēt piekļuvi savām 
tiesībām. Tādēļ vienmēr cietušā 
nopratināšanas laikā un viņu dalībai tiesas 
sēdē ir jānodrošina bezmaksas tulkošana. 
Attiecībā uz citiem kriminālprocesa 
aspektiem tulkošanas un tulkojumu 
nepieciešamība var būt atšķirīga atkarībā 
no konkrētām problēmām, cietušā statusa 
un iesaistīšanās tiesvedībā, kā arī no tā 
īpašajām tiesībām. Šādos citos gadījumos 
mutisko un rakstisko tulkošanu būtu 
jānodrošina tādā mērā, kā nepieciešams, 
lai cietušie varētu izmantot savas tiesības . 
Saskaņā ar šo direktīvu būtu jānodrošina 
mutiskā un rakstiskā tulkošana vienā no 
valodām, kurā cietušie runā un kuru viņi 
saprot, lai cietušie varētu pilnībā izmantot 
savas tiesības. 

Or. en
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Pamatojums
Valodai un veidam, kādā iestādes sazinās ar cietušajiem ir būtiska nozīme, lai novērstu 
iebiedēšanu un cieņas trūkumu. Tas var pasliktināt situāciju cietušajiem un varētu sarežģīt 
juridisko procesu. Cietušajam nedrīkst radīt vainas apziņu saistībā ar viņu traģiskajiem 
notikumiem. Ir jānodrošina saziņa un tulkojums valodā, kuru skaidri saprot cietušais.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem 
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu.

(13) Atbalstam, ko sniedz valsts vai 
nevalstiskās organizācijas, jābūt 
pieejamam no nozieguma izdarīšanas brīža, 
kā arī visa kriminālprocesa laikā un arī pēc 
šī procesa atbilstoši cietušā vajadzībām. 
Atbalsts jāsniedz dažādos veidos bez 
pārmērīgām formalitātēm, nodrošinot 
pietiekamu ģeogrāfisko izplatību, lai 
visiem cietušajiem būtu iespējams piekļūt 
šiem pakalpojumiem. Atsevišķām cietušo 
grupām, piemēram, cietušajiem no 
seksuālas vardarbības, dzimuma, rasu 
naida vai citiem aizspriedumu 
noziegumiem vai terora aktos cietušajiem 
var būt nepieciešami specializēti atbalsta 
pakalpojumi, ņemot vērā noziegumu, par 
kuru upuriem tie kļuvuši, īpašo raksturu. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
nepieciešamie resursi, lai atbalstītu, 
aizsargātu cietušos un sniegtu viņiem 
palīdzību. 

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā iekļauts ieteikums dalībvalstīm aktīvi piedalīties cietušo atbalsta pakalpojumu 
izveidē un nodrošināt tiem nepieciešamos resursus. Kā tas noteikts Eiropas Padomes 
Konvencijā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, 
valsts cietušo atbalsta pakalpojumu finansēšana ir veids, kā stiprināt cietušo tiesību 
īstenošanu.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas,
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuri, 
vairumā gadījumu ir neaizsargāti pret 
turpmāku viktimizāciju un tiem ir 
nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi. 
Piekļuvi šādiem aizsardzības pasākumiem 
var ierobežot tikai izņēmuma gadījumos, 
piemēram, līdzsvarojot apsūdzētās vai 
aizdomās turētās personas pamattiesības 
vai pēc cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar 
cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
vardarbību pret bērniem, un bērnu seksuālu 
izmantošanu, kā arī bērnu pornogrāfiju, ja 
specifiski un sīkāk izstrādāti noteikumi jau 
ir iekļauti citos dokumentos, kas jau ir 
pieņemti vai par kuriem pašlaik notiek 
apspriešanās, šī direktīva neattiecas uz tiem 
pašiem jautājumiem.

(17) Daži cietušie kriminālprocesa laikā ir 
īpaši neaizsargāti no turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas un iebiedēšanas, 
ko veic likumpārkāpējs vai tā 
līdzdalībnieki, un tādēļ šiem cietušajiem ir 
īpašas vajadzības. Šādu neaizsargātību 
vispārīgi var noteikt pēc cietušā 
individuālajām iezīmēm un pēc pastrādātā 
nozieguma veida vai rakstura. Tādejādi 
dažas cietušo grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, seksuālās 
vardarbības, dzimumvardarbības, 
tuvinieku vardarbības, terorisma un 
organizētās noziedzības, un cilvēku 
tirdzniecības upuri, vairumā gadījumu ir 
neaizsargāti pret turpmāku viktimizāciju un 
tiem ir nepieciešami īpaši aizsardzības 
pasākumi. Piekļuve šādiem aizsardzības 
pasākumiem būtu jāierobežo tikai 
izņēmuma gadījumos, piemēram, 
līdzsvarojot apsūdzētās vai aizdomās 
turētās personas pamattiesības vai pēc 
cietušā vēlēšanās. Gadījumos ar cilvēku 
tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret 
bērniem, un bērnu seksuālu izmantošanu, 
kā arī bērnu pornogrāfiju, ja specifiski un 
sīkāk izstrādāti noteikumi jau ir iekļauti 
citos dokumentos, kas jau ir pieņemti  vai 
par kuriem pašlaik notiek apspriešanās, šī 
direktīva neattiecas uz tiem pašiem 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Cietušo neaizsargātības formulējums tiek uzskatīts par netieši diskriminējošu, jo tajā kā 
vienīgais definēšanas kritērijs tiek ņemtas vērā cietušā individuālās iezīmes pirms 
saskaršanās ar noziedzīgu nodarījumu. Tādēļ šajā grozījumā tiek ieviests termins „cietušie ar 
īpašām vajadzībām” un tas tiek turpmāk lietots visā direktīvā. Ir nepieciešami papildu 
grozījumi, kuros paredzēta pozitīva rīcība, ar kuru nodrošinātu, ka jebkuri atbalsta pasākumi 
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apmierina un ņem vērā konkrētās vajadzības, kas ir cietušajiem ar īpašām vajadzībām.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Dzimumvardarbība attiecas uz 
vardarbību, kas pret attiecīgo personu ir 
vērsta tās dzimuma dēļ. 
Dzimumvardarbība ir tāds vardarbības 
veids, kas nesamērīgi lielā skaitā skar 
sievietes un var būt saistīts ar tuvinieku 
vardarbības gadījumiem, taču ne tikai ar 
tiem, ar seksuālu vardarbību (tostarp 
seksuāliem uzbrukumiem un seksuālu 
uzmākšanos), cilvēku tirdzniecību un 
verdzību seksuālas izmantošanas nolūkos, 
vardarbību tuvās attiecībās un cita veida 
kaitīgu praksi, piemēram, piespiedu 
laulības un sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu. Homofobiski un transfobiski 
uzbrukumi arī ir noteikti par 
dzimumvardarbības formu. Pētījumi 
liecina, ka viena piektā līdz viena ceturtā 
daļa visu sieviešu, kuras būdamas
pieaugušas, vismaz vienu reizi ir 
piedzīvojušas fizisku vardarbību, un 
vairāk nekā desmitā daļa sieviešu ir 
cietušas no seksuālas vardarbības ar 
spēka pielietojumu. Tādēļ ir būtiski 
kriminalizēt visus dzimumvardarbības 
veidus un no šīs vardarbības cietušajiem 
paredzēt īpašus profilakses, aizsardzības 
un tiesiskās aizstāvības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērts, ka dzimumvardarbība atšķiras no citiem vardarbības veidiem, jo 
cietušā dzimums ir galvenais vardarbības iemesls. Citiem vārdiem sakot, dzimumvardarbība 
attiecas uz jebkuru kaitējumu, kas nodarīts personai, pamatojoties uz ārējām cietušā un 
vardarbības veicēja atšķirībām. Ievērības cienīga ir grozījuma seksuālās vardarbības 
definīcija, kurā iekļauts gan seksuāls uzbrukums, gan seksuāla uzmākšanās.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Tuvinieku vardarbība ir nopietna 
un bieži slēpta sociāla problēma, kas 
ietver vardarbību, kuru veikuši tuvi 
partneri vai bijušie partneri, vai citi 
ģimenes locekļi. Lielākā daļa šīs 
vardarbības tiek veikta tuvākajā sociālajā 
vidē, un galvenokārt no tās cieš sievietes. 
Šāda vardarbība var ietvert fizisko vai 
psiholoģisko vardarbību, jeb arī seksuālo 
un pat ekonomisko vardarbību, izraisot 
diskrimināciju un pamatbrīvību 
pārkāpumus attiecībā uz cietušajiem, 
kuriem līdz ar to ir nepieciešami īpaši 
aizsardzības pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā nodrošināta visaptveroša tuvinieku vardarbības definīcija, kurā iekļauti visi 
vardarbības veidi, tostarp psiholoģiskā un ekonomiskā, kā arī tiek atzīts, ka vardarbība var 
turpināties pēc attiecību beigām, un tādēļ nav vajadzīgas apstiprinātas bioloģiskas vai 
juridiskas ģimenes saites vai pierādījums par cietušā un vardarbības izdarītāja kopīgu 
dzīvesvietu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Terora aktos cietušie ir īpaši 
neaizsargāti, ņemot vērā šā noziedzīgā 
nodarījuma īpašo raksturu. Cietušie tiek 
iebiedēti, saskaras ar naidīgu izturēšanos 
un atriebības draudiem no to kopienu 
pārstāvjiem, kuri ir saistīti ar vardarbības 
izdarītājiem. Tādēļ terora aktos 
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cietušajiem būtu jāsniedz īpaša palīdzība 
un jānodrošina sabiedrības izpratne un 
viņus būtu jāaizsargā no jebkuras naida 
un baiļu izpausmes. Komisijai un 
dalībvalstīm vajadzētu apsvērt konkrētu 
tiesību aktu pieņemšanu par terorisma 
aktos cietušajiem, lai atzītu viņu 
publiskumu un iekļautu sīkāk izklāstītus 
noteikumus, ar kuriem nodrošināt 
pienācīgu aizsardzību un atbalstu, citu 
tiesību starpā atzīšanu, ilgtermiņa 
ārkārtas palīdzību, visaptverošu 
reparāciju, privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, cieņas un drošības 
aizsardzību, tiesības zināt patiesību un 
tiesības uz piemiņu.

Or. en

Pamatojums

Tiesības zināt patiesību ir cietušā tiesības uz pilnīgu un izsmeļošu informāciju par darbībām, 
kas noveda pie viņa viktimizācijas, par iesaistītajiem cilvēkiem un viņus motivējošiem 
apstākļiem. Cietušajiem ir tiesības zināt patiesību par apstākļiem, kādos notika pārkāpumi, 
un nāves vai pazušanas gadījumā — patiesību par upura likteni.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Terora aktos un organizētajā 
noziedzībā cietušajiem būtu jānodrošina 
īpašs atbalsts, ņemot vērā to, ka 
individuālo tiesību pārkāpumi šajā 
kontekstā nozīmē arī sabiedrības kā 
vienota veseluma tiesību pārkāpšanu. 
Tādēļ individuāla rakstura tiesības 
vajadzētu aizsargāt īpašā veidā, jo tās 
ietekmē kolektīvās tiesības.

Or. en
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Pamatojums

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to 
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour. 
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot individuālu 
novērtējumu, ko pēc iespējas agrāk veic 
personas, kuru uzdevums ir ieteikt 
aizsardzības pasākumus. Šādā novērtējumā 
jo īpaši jāņem vērā vecums, dzimums vai 
dzimuma identitāte, etniskā piederība, rase, 
reliģija, seksuālā orientācija, veselības 
stāvoklis, invaliditāte, saziņas grūtības, 
radniecība vai atkarība no aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas, iepriekšēja 
nozieguma pieredze, nozieguma veids vai 
raksturs, piemēram, organizētā noziedzība, 
terorisms vai aizspriedumu noziegumi un 
tas, vai cietušais ir ārvalstnieks. Veicot 
novērtējumu, terorismā cietušiem 
nepieciešama īpaša uzmanība, ņemot vērā 
terora aktu dažādību, sākot ar masu terora 
aktiem līdz pat mērķtiecīgiem terora 
aktiem pret konkrētiem indivīdiem.

(18) Ārpus šīm kategorijām, taču, arī 
pamatojoties uz individuālajām iezīmēm 
un noziegumu, jebkura persona var būt 
neaizsargāta un tai varētu būt īpašas 
vajadzības. Šādu neaizsargātību var 
efektīvi identificēt, tikai veicot 
individuālus novērtējumus, ko pēc iespējas 
agrāk veic personas, kuru uzdevums ir 
ieteikt aizsardzības pasākumus. Šādā 
novērtējumā jo īpaši būtu jāņem vērā 
vecums, dzimums un dzimuma identitāte, 
etniskā piederība, rase, reliģija, seksuālā
orientācija, veselības stāvoklis, invaliditāte, 
saziņas grūtības, radniecība vai atkarība no 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 
agrāk piedzīvots noziegums, nozieguma 
veids vai raksturs, piemēram, organizētā 
noziedzība, terorisms vai aizspriedumu 
noziegumi un tas, vai cietušais ir 
ārvalstnieks. Veicot novērtējumu, terora 
aktos cietušiem nepieciešama īpaša 
uzmanība, ņemot vērā terora aktu 
dažādību, sākot ar masu terora aktiem līdz 
pat mērķtiecīgiem terora aktiem pret 
konkrētiem indivīdiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Cietušajiem, kuri identificēti kā 
neaizsargāti, ir jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā. Šādu pasākumu 
raksturs un apjoms jānosaka individuālā 
novērtējuma laikā, pārrunās ar cietušo un 
atbilstoši tiesas kompetences noteikumiem. 
Galvenais faktors, nosakot, vai cietušajam 
ir nepieciešams konkrēts aizsardzības 
pasākums, ir cietušā bažas un bailes 
attiecībā uz tiesvedību.

(19) Cietušajiem, kuriem ir identificētas 
īpašas vajadzības, būtu jāpiedāvā atbilstoši 
pasākumi, kas tos aizsargātu 
kriminālprocesa laikā. Šādu pasākumu 
raksturs un apjoms būtu jānosaka 
individuālā novērtējuma laikā, pārrunās ar 
cietušo un atbilstoši noteikumiem par tiesas 
rīcības brīvību. Galvenajam faktoram, 
nosakot, vai cietušajam ir nepieciešams 
konkrēts aizsardzības pasākums, vajadzētu 
būt cietušā bažām un bailēm attiecībā uz 
procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Attiecīgā gadījumā dalībvalstīm, 
atzīstot  vārda brīvības principu, būtu 
jāmudina plašsaziņas līdzekļi un 
žurnālisti pieņemt pašregulatīvas 
pamatnostādnes un veikt piemērotus 
pasākumus, ar kuriem informācijas 
sniegšanas darbību laikā nodrošināt 
cietušo un viņu ģimenes locekļu privātās 
un ģimenes dzīves aizsardzību. 
Dalībvalstīm nebūtu jāveicina plašsaziņas 
līdzekļu intervijas ar cietušajiem 
neatbilstīgā laikā, intervijas ar 
nepilngadīgiem cietušajiem, briesmīgu 
noziedzīgu nodarījumu aspektu 
apspriešana, tādas informācijas 
publicēšana, kas negatīvi ietekmētu 
cietušā uzticamību, nozieguma izdarītāja 
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popularizēšana un cietušā vainošana 
saistībā ar noziedzīgo nodarījumu. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
cietušajiem ir efektīvi aizsardzības 
līdzekļi, ja tiek pārkāptas viņu tiesības uz 
privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Lai sekmētu efektīvāku cietušo 
tiesību un interešu aizsardzību, 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā vispārēja, uz 
vairākām aģentūrām balstīta un 
visaptveroša pieeja.  Šajā sakarībā 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
darbojas pienācīgi mehānismi, kas 
nodrošina efektīvu tiesu varas pārstāvju, 
prokuroru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
vietējo un reģionālo iestāžu, nevalstisko 
organizāciju un citu atbilstīgu 
organizāciju sadarbību. Termins 
„mehānisms” attiecas uz jebkuru oficiālu 
vai neoficiālu struktūru, piemēram, uz 
saskaņotajiem protokoliem, apaļajiem 
galdiem vai citu metodi, kas ļauj 
profesionāļiem sadarboties standartizētā 
veidā. 

Or. en

Pamatojums

Atzīstot nepieciešamību iesaistīt dažādus profesionālos dalībniekus palīdzības piedāvāšanā, 
ar šo grozījumu tiek pausts atbalsts pieejai, kas veicina kopīga darba kultūru, lai izveidotu uz 
vairākām aģentūrām balstītu struktūru, palīdzības un aizsardzības sniegšanai. Grozījumā nav 
prasīta oficiālas struktūras vai iestādes izveidošana, kas dalībvalstīm radītu izmaksas, bet 
gan tiek mudināts izmantot esošo potenciālu, stiprinot sadarbību un efektivitāti.
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Visiem valsts ierēdņiem, kuri var 
nonākt saskarsmē ar cietušajiem, ir jābūt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām jābūt gan 
sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī tām 
ir jābūt atbilstošām atkarībā no kontakta 
līmeņa ar cietušajiem. Ja nepieciešams, ir 
jāiekļauj arī specializētas mācības.

(24) Visiem darbiniekiem, kuri var nonākt 
saskarsmē ar cietušajiem, vajadzētu būt 
apmācītiem, lai identificētu un apmierinātu 
cietušo vajadzības. Mācībām vajadzētu būt 
gan sākotnējām, gan nepārtrauktām, kā arī 
tām vajadzētu būt atbilstošām atkarībā no 
kontakta līmeņa ar cietušajiem. Ja 
nepieciešams, būtu jāiekļauj arī 
specializētas mācības. Dzimumvardarbības 
lietās iesaistītā policija, prokurori un citi 
darbinieki būtu jāapmāca pielietot 
atbilstīgas saskarsmes metodes ar šādā 
vardarbībā cietušajiem, lai tiktu ievēroti 
dzimumu aspekti. Šī apmācība būtu 
jānostiprina tiesību aktos un jāstandartizē 
visās dalībvalstīs un to būtu jāīsteno, 
pastāvīgi apspriežoties ar nevalstiskajām 
organizācijām un tiem, kas sniedz 
pakalpojumus cietušajiem no 
dzimumvardarbības.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā dalībvalstīm tiek noteikts pienākums nodrošināt pienācīgu apmācību 
attiecīgajiem profesionāļiem, kas saskaras ar cietušajiem no dzimumvardarbības. Paredzētā 
apmācība palielinātu profesionāļu izpratni par dzimumvardarbībā cietušo īpašajām 
vajadzībām un palīdzētu mainīt šo speciālistu viedokli un uzvedību attiecībā uz šiem 
cietušajiem. Noteikums, kurā paredzēts, ka šo apmācību būtu jāizstrādā, apspriežoties ar 
NVO, atbilst vairāku aģentūru sadarbības pieejai.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dalībvalstīm jāiedrošina un cieši (25) Lai izstrādātu un nostiprinātu 
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jāsadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp ar atzītām un 
aktīvām nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā ar noziegumos cietušajiem; konkrēti, 
piedaloties politikas iniciatīvu izstrādē, 
informācijas un izpratnes vairošanas 
kampaņās, pētniecības un izglītības 
programmās un mācībās, kā arī, uzraugot 
un novērtējot tādu pasākumu ietekmi, kas 
paredzēti, lai atbalstītu un aizsargātu 
noziegumos cietušos.

politiku, ar kuru novērstu noziedzīgus 
nodarījumus un samazinātu risku 
personām kļūt par cietušajiem noziedzīgā 
nodarījumā, dalībvalstīm būtu jāiedrošina 
un cieši jāsadarbojas ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp ar 
atzītām un aktīvām nevalstiskajām 
organizācijām, kas strādā ar noziegumos 
cietušajiem; konkrētāk, piedaloties 
politikas iniciatīvu izstrādē, informācijas 
un izpratnes vairošanas kampaņās, 
pētniecības un izglītības programmās un
mācībās, kā arī uzraugot un novērtējot tādu 
pasākumu ietekmi, kas paredzēti, lai 
atbalstītu un aizsargātu noziegumos 
cietušos.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ja pret cietušajiem tiek vērsta 
vardarbība viņu individuālo iezīmju dēļ, 
tādu kā rase, reliģija, pārliecība, 
valstspiederība, vecums, seksuālā 
orientācija, invaliditāte, dzimums vai 
sociālā izcelsme, var notikt turpmāka 
viktimizācija, iebiedēšana un 
diskriminācija, kas ir galvenais cēlonis 
tam, ka pastāv liels skaits neziņoto 
noziedzīgo nodarījumu. Papildu rašanās 
cēloņi neziņoto noziedzīgo nodarījumu 
gadījumiem ir nepietiekama uzticēšanās 
kriminālās tiesvedības sistēmai, grūtības 
saprast sūdzību iesniegšanas sistēmu un 
bailes no iestāžu nepieņemamas 
attieksmes, tādēļ, ka netiek ticēts 
cietušajam, vai netiek izrādīta cieņa un 
cietušais netiek atzīts.  Lai veicinātu un 
sekmētu ziņošanu un pārrautu atkārtotas 
viktimizācijas loku, ir jānodrošina 
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uzticamu atbalsta pakalpojumu 
pieejamība cietušajiem un iestāžu 
sagatavotība reaģēt uz cietušā ziņojumiem 
ar cieņu, iejūtīgā, vienlīdzīgā un 
profesionālā veidā. Tam nepieciešama 
visu attiecīgo iestāžu pietiekama 
apmācība un pienācīgs specializācijas 
līmenis, kā arī noteikumi, kuros pievērsta 
pietiekama uzmanība cietušo tiesībām, 
tostarp tiesībām uz aizsardzību pret 
iebiedēšanu un turpmāku viktimizāciju. 
Pasākumos varētu iekļaut arī iespēju 
trešām personām sniegt ziņojumus un 
tiesību piešķiršanu cietušo atbalsta 
organizācijām cietušo vārdā iesaistīties 
tiesas procesos, kā arī izmantot 
komunikācijas tehnoloģijas, piemēram, e-
pastu vai elektroniskās veidlapas sūdzību 
aizpildīšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Ar Savienības cietušo atbalsta 
asociāciju un organizāciju palīdzību 
dalībvalstīm būtu jāsadarbojas ar mērķi 
izveidot strukturētākas Savienības mēroga 
uzraudzības sistēmas noziedzīgos 
nodarījumos cietušajiem, izvērtēt cietušo 
piekļuvi šajā direktīvā noteiktajām 
tiesībām un pakalpojumiem un veicināt 
paraugprakses apmaiņu, lai radītu 
Eiropas tīklu tādas datubāzes 
izveidošanai, kurā būtu apkopota visas 
Savienības statistika. Šādā datubāzē būtu 
jāiekļauj vismaz cietušo skaits, vecums, 
dzimums un valstspiederība, viņu 
izmantotie pakalpojumi un jebkurš 
trūkums šo pakalpojumu sniegšanā.
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Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
25.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25c) Dalībvalstīm būtu jānosūta Eiropas 
Komisijai attiecīgie dati, kas saistīti ar 
valsts procedūru piemērošanu 
noziedzīgajos nodarījumos cietušajiem, 
norādot vismaz cietušo skaitu un 
dzimumu, vecumu un valstspiederību, 
paziņoto noziegumu skaitu, veidu vai 
raksturu un cietušajiem sniegto 
pakalpojumu veidu, lai atvieglotu šīs 
direktīvas piemērošanas novērtēšanu.
Datiem būtu jāsniedz arī informācija par 
visu veidu vardarbības cēloņiem un 
sastopamības biežumu, pasākumiem, lai 
novērstu un izskaustu dzimumvardarbību, 
nodrošinātu cietušo aizsardzību un sodītu 
vardarbības izdarītājus, kā arī par šo 
pasākumu efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Pēc kategorijām sadalītu attiecīgu statistikas datu regulāra apkopošana par visiem 
vardarbības veidiem, uz kuriem attiecas šīs direktīvas darbības joma, sniegtu ar 
pierādījumiem pamatotu novērtējumu par to, vai ir pienācīgi apmierinātas vardarbībai 
pakļauto cilvēku vajadzības. Valstu statistikas un datu nosūtīšana Eiropas Komisijai arī 
veicinātu pārrobežu sadarbību un radītu iespēju salīdzināt valstis un esošās atzītās prakses 
Eiropā.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai visi 
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noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru valsts iestādi, cietušo aizsardzības 
vai atjaunojošās justīcijas pakalpojumu 
sniedzēju.

noziegumos cietušie saņemtu piemērotu 
aizsardzību un atbalstu un varētu 
piedalīties kriminālprocesā, kā arī tiktu 
atzīti un pret tiem attiektos ar cieņu, 
iejūtīgi un profesionāli, bez jebkādas 
diskriminācijas visa veida saskarsmē ar 
jebkuru kompetento iestādi, cietušo 
aizsardzības vai atjaunojošās justīcijas 
pakalpojumu sniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a pakšpunkts – iia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) ģimenes loceklis(-ļi) vai persona(-as), 
kas ir atzīta par tāda cietušā aizbildni vai 
pārstāvi, kas pirms vai pēc noziedzīgā 
nodarījuma ir rīcībnespējīgs; 

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga)„dzimumvardarbība” ir vardarbība, 
kas ir vērsta pret personu tās dzimuma vai 
dzimumidentitātes dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināta visaptveroša dzimumvardarbības definīcija, kurā uzsvērts, 
ka šā veida vardarbība atšķiras no citiem vardarbības veidiem, jo galvenais tās iemesls ir 
cietušā dzimums vai dzimumidentitāte. 
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2. pants – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb)„tuvinieku vardarbība” ir vardarbība, 
kuru veic cietušā pašreizējais vai bijušais 
dzīvesbiedrs vai partneris, vai cits cietušā 
ģimenes loceklis.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā nodrošināta visaptveroša tuvinieku vardarbības definīcija, kurā iekļauti visi 
vardarbības veidi, tostarp psiholoģiskā un ekonomiskā, kā arī tiek atzīts, ka vardarbība var 
turpināties pēc attiecību beigām, un tādēļ nav vajadzīgas apstiprinātas bioloģiskas vai 
juridiskas ģimenes saites vai pierādījums par cietušā un vardarbības izdarītāja kopīgu 
dzīvesvietu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) kādā apjomā un ar kādiem 
nosacījumiem cietušajam ir tiesības uz 
mutiskā un rakstiskā tulkojuma 
saņemšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja viņš ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, 
kādi īpaši pasākumi viņam ir pieejami 
savu interešu aizsardzībai;

h) ja viņš ir tās dalībvalsts iedzīvotājs, 
kurā netika pastrādāts nodarījums, kādi ir 
īpaši pasākumi, procedūras vai darbības, 
kas ir piemērotākās viņa interešu 
aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punktā minētajai 
informācijai dalībvalstis nodrošina, ka 
cietušajam, kas ir ieguvis ievērojamu 
traumu, tiek sniegta šāda informācija:
a) kādā apjomā cietušais ir tiesīgs saņemt 
medicīnisko aprūpi;
b) kādā apjomā cietušais ir tiesīgs saņemt 
speciālista atbalstu, tostarp psiholoģisku 
atbalstu;
c) kā un ar kādiem nosacījumiem 
cietušais var saņemt palīdzību, lai atrastu 
piemērotu alternatīvu izmitināšanas vietu 
ar piemērotiem drošības pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
informāciju sniedz vai nu mutiski, vai 
rakstveidā vienkāršā un saprotamā 
valodā, ņemot vērā cietušo īpašās 
vajadzības un individuālās iezīmes, un 
noziedzīgā nodarījuma apstākļus, 
smagumu un raksturu. 

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
ir informēts par savām tiesībām saņemt 
turpmāk norādīto informāciju par savu lietu 
un saņem šādu informāciju, ja ir izteicis 
tādu vēlmi:

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka cietušais 
bez nevajadzīgas kavēšanās tiek informēts 
par savām tiesībām saņemt turpmāk 
norādīto informāciju par savu lietu: 

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) jebkuru lēmumu uzsākt 
kriminālprocesu, tostarp par 
kriminālapsūdzību izvēles iemesliem;

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuru lēmumu, ietverot arī šāda 
lēmuma pamatojumu, ar ko izbeidz 
kriminālprocesu, kas tika uzsākts pēc 
cietušā iesniegtas sūdzības par noziedzīgu 
nodarījumu, piemēram, lēmumu neturpināt 
vai izbeigt izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu vai tiesas galīgo 
spriedumu, ietverot piespriesto sodu;

a) ietverot arī šāda lēmuma pamatojumu, ar 
ko izbeidz kriminālprocesu, piemēram, 
lēmumu neturpināt vai izbeigt izmeklēšanu 
vai kriminālvajāšanu vai tiesas galīgo 
spriedumu, ikviena šāda sprieduma 
pārsūdzību un ikvienu piespriesto sodu;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju, kas cietušajam ļauj uzzināt 
par kriminālprocesa gaitu, kas uzsākts 
cietušā iesniegtās sūdzības par noziedzīgu 
nodarījumu rezultātā, izņemot atsevišķus 
gadījumus, kad tas var negatīvi ietekmēt 
lietas pienācīgu izskatīšanu;

b) informāciju, kas cietušajam ļauj uzzināt 
par kriminālprocesa gaitu, izņemot 
atsevišķus gadījumus, kad tas var negatīvi 
ietekmēt lietas pienācīgu izskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu par tās

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
piedāvā iespēju saņemt paziņojumu bez 
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personas atbrīvošanu no apcietinājuma, kas 
apsūdzēta vai notiesāta par nodarījumiem, 
kas saistīti ar cietušo. Cietušais saņem šādu 
informāciju, ja ir izteicis šādu vēlmi.

nevajadzīgas kavēšanās par personas, kas 
aizturēta, atrodas pirmstiesas 
apcietinājumā, apsūdzēta vai notiesāta par 
nodarījumiem cietušajam, atbrīvošanu vai 
izbēgšanu no apcietinājuma. Dalībvalstis 
nodrošina, ka cietušajam tiek sniegts 
efektīvs atbalsts un palīdzība, saņemot šo 
informāciju. Cietušais saņem šādu 
informāciju, izņemot gadījumus, kad 
kompetentā iestāde apzinās, ka 
paziņošana par atbrīvošanu var radīt 
kaitējumu nozieguma izdarītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka cietušie ir 
pilnībā informēti par savām tiesībām 
saņemt 1. un 2. pantā minēto informāciju 
un ka viņi šo informāciju saņem, izņemot 
gadījumus, kad cietušie ir pauduši vēlmi 
to nesaņemt, un jebkurā brīdī izmaina 
lēmumu par cietušo vēlmi nesaņemt šo 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
ir paziņojis, ka nevēlas saņemt informāciju, 
kas norādīta 1. un 2. punktā, nesaņem šādu 
informāciju.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
ir paziņojis, ka nevēlas saņemt informāciju, 
kas norādīta 2. punktā, nesaņem šādu 
informāciju, izņemot gadījumus, kad 
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kompetentā iestāde apzinās, ka 
nepaziņošana cietušajam par atbrīvošanu 
var radīt kaitējumu cietušajam.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
informāciju sniedz vai nu mutiski, vai 
rakstveidā vienkāršā un saprotamā 
valodā, ņemot vērā cietušo īpašās 
vajadzības un individuālās iezīmes, un 
noziedzīgā nodarījuma apstākļus, 
smagumu un raksturu.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais saprot informāciju un ir 
saprasts saskarsmē ar valsts iestāžu 
ierēdņiem kriminālprocesā, tostarp arī tad, 
ja šādas iestādes sniedz informāciju.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai garantētu, 
ka cietušais un viņa ģimenes locekļi 
pilnībā saprot informāciju un ir saprasti 
saskarsmē ar jebkuru kompetento iestāžu 
ierēdņiem, sākot no pirmās saskarsmes, 
kriminālprocesa laikā un pēc tā beigām, 
tostarp arī tad, ja šādas iestādes sniedz 
informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesības uz mutisko tulkojumu 
saskaņā ar 1. un 2. punktu ietver 
atbilstīgu palīdzību cietušajiem ar dzirdes 
vai runas traucējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
bezmaksas tulkojumu tādā apjomā, kādā tā 
ir pieejama cietušajam:

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais, kas 
nesaprot vai nerunā valodā, kurā notiek 
attiecīgais kriminālprocess, ja to vēlas, 
saņem turpmāk norādītās informācijas 
bezmaksas rakstisku tulkojumu valodā, 
kuru saprot cietušais, tādā apjomā, kādā tā 
ir pieejama cietušajam:

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) jebkurš lēmums uzsākt 
kriminālprocesu, tostarp 
kriminālapsūdzības izvēles iemesli;
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Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš lēmums par kriminālprocesa 
izbeigšanu saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu, par ko ziņojis cietušais, 
ietverot vismaz kopsavilkumu šāda 
lēmuma pamatojumam;

b) jebkurš lēmums, tostarp šāda lēmuma 
pamatojums, par kriminālprocesa 
izbeigšanu, piemēram, lēmums neturpināt 
vai izbeigt izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu vai tiesas galīgais 
spriedums lietā, ikviena šāda sprieduma 
pārsūdzība un ikviens piespriestais sods;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas c) apakšpunktā minēto 
informāciju nosaka katrā gadījumā 
atsevišķi. Cietušie vai viņu juridiskie 
pārstāvji var iesniegt pamatotu 
pieprasījumu, ja ir nepieciešama būtiska 
papildu informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 
valsts tiesību aktos noteiktajām 
procedūrām cietušajam ir tiesības apstrīdēt 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 
valsts tiesību aktos noteiktajām 
procedūrām cietušajam ir tiesības apstrīdēt 
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lēmumu, kurā noteikts, ka tulkošana vai 
tulkojums nav nepieciešams, kā arī 
nodrošina, ka tulkošanas gadījumā pastāv 
iespēja iesniegt sūdzību par tulkošanas 
kvalitāti, ja tā ir nepietiekama savu tiesību 
izmantošanai vai tiesvedības izpratnei.

lēmumu, kurā noteikts, ka tulkošana vai 
tulkojums nav nepieciešams, kā arī 
nodrošina, ka tulkošanas gadījumā pastāv 
iespēja iesniegt sūdzību par rakstiskās vai 
mutiskās tulkošanas kvalitāti, ja tā ir 
nepietiekama savu tiesību izmantošanai vai 
tiesvedības izpratnei.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām ir pieejami bezmaksas, 
konfidenciāli cietušo atbalsta pakalpojumi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam un 
viņa ģimenes locekļiem ir pieejami 
bezmaksas, konfidenciāli cietušo atbalsta 
pakalpojumi, sākot no brīža, kad 
cietušajam nodarīts nodarījums, 
kriminālprocesa laikā un pēc tā 
izbeigšanas un neatkarīgi no nozieguma 
izdarīšanas vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka piekļuve 
cietušo atbalsta pakalpojumiem nav 
atkarīga no tā, vai cietušais kompetentajai 
iestādei iesniedz sūdzību par noziedzīgu 
nodarījumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzticības personu, kas 
kriminālprocesa laikā pavada, sniedz 
atbalstu un palīdz cietušajam un viņa 
ģimenes locekļiem atbilstoši viņu 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) emocionālo un psiholoģisko atbalstu; c) emocionālo, psiholoģisko  un materiālo 
atbalstu; 

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja cietušais un viņa ģimenes locekļi 
dzīvo citā, nevis nodarījuma izdarīšanas 
dalībvalstī — informāciju par cietušo 
atbalsta pakalpojumiem attiecīgajā 
dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) konsultācijas saistībā ar risku tikt 
iebiedētiem un turpmāku viktimizāciju un 
saistībā ar to, kā šādu situāciju novērst 
vai no tās izvairīties.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veicina cietušo nosūtīšanu 
uz cietušo atbalsta pakalpojumiem, ko veic 
iestāde, kas saņēma sūdzību, un citas 
atbilstošas iestādes.

3. Dalībvalstis veicina cietušo nosūtīšanu 
uz cietušo atbalsta dienestiem, ko veic 
kompetentā iestāde un citas attiecīgās
iestādes, kas saņēmušas sūdzību. 

Or. en

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis sekmē specializēto atbalsta 
pakalpojumu izveidošanu vai attīstību 
papildus vispārīgiem cietušo atbalsta 
pakalpojumiem.

4. Dalībvalstis nodrošina specializēto 
atbalsta pakalpojumu izveidošanu vai 
attīstību papildus vispārīgiem cietušo 
atbalsta pakalpojumiem, ietverot 
specializētos atbalsta pakalpojumus 
dzimumvardarbībā cietušajiem un 
cietušajiem no tuvinieku vardarbības, kā 
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arī šādu cietušo ģimenes locekļiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu dalībvalstis tiek aicinātas īstenot specializētus atbalsta pakalpojumus, ņemot 
vērā specifiskās grūtības, ar kādām jāsastopas dzimumvardarbībā cietušajiem un cietušajiem 
no tuvinieku vardarbības. Šāda specializēta atbalsta mērķis ir nodrošināt, ka cietušie saņem 
optimālu atbalstu un palīdzību, kas ir pielāgota viņu konkrētajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veicina un atbalsta vietējo 
kopienu mēroga iniciatīvas, tostarp 
cietušo vai viņu ģimenes locekļu atbalsta 
grupu veidošanu, lai stimulētu savstarpēju 
atbalstu, dotu cietušajiem pārliecību par 
sevi un nostiprinātu solidaritāti 
sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
rakstisku apliecinājumu par sūdzību, ko tas 
iesniedzis atbilstošā dalībvalsts iestādē.

Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais saņem 
rakstisku apliecinājumu par sūdzību un tā 
kopiju, ko tas iesniedzis kompetentajā
dalībvalsts iestādē.

Or. en
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Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– saņemt cietušā liecību tūlīt pēc sūdzības 
par noziedzīgu nodarījumu iesniegšanas 
atbilstošā iestādē;

– saņemt cietušā liecību tūlīt pēc sūdzības 
par noziedzīgu nodarījumu iesniegšanas 
kompetentajā iestādē;

Or. en

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cietušo neaizsargātības atpazīšana un 
cietušo aizsardzība

Cietušo īpašo vajadzību atpazīšana un 
cietušo aizsardzība

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejami 
pasākumi, lai aizsargātu cietušo un viņa 
ģimenes locekļus no atriebības, 
iebiedēšanas, atkārtotas vai turpmākas 
viktimizācijas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejami 
pasākumi, lai aizsargātu cietušo un viņa 
ģimenes locekļus no atriebības, 
iebiedēšanas, atkārtotas vai turpmākas 
viktimizācijas un lai saglabātu viņu cieņu, 
sākot no viņu pirmā kontakta ar 
kompetento iestādi, kriminālprocesa laikā 
un pēc tā izbeigšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi, kas norādīti 1. punktā jo īpaši 
ietver procedūras cietušā un viņa ģimenes 
locekļu fiziskai aizsardzībai, līdzekļus, lai 
nodrošinātu izvairīšanos no kontakta starp 
likumpārkāpēju un cietušo telpās, kur 
notiek kriminālprocess, kā arī līdzekļus, lai 
mazinātu psiholoģiskā vai emocionālā 
kaitējuma risku cietušajam nopratināšanas 
vai liecināšanas laikā un sniegtu drošību un 
cieņu.

2. Pasākumi, kas norādīti 1. punktā jo īpaši 
ietver procedūras cietušā un viņa ģimenes 
locekļu fiziskai aizsardzībai, līdzekļus, lai 
nodrošinātu izvairīšanos no kontakta starp 
likumpārkāpēju un cietušo un viņa 
ģimenes locekļiem telpās, kur notiek 
kriminālprocess, kā arī līdzekļus, lai 
mazinātu psiholoģiskā vai emocionālā 
kaitējuma risku cietušajam nopratināšanas 
vai liecināšanas laikā un sniegtu drošību un 
cieņu.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neaizsargāta cietušā identificēšana Cietušā ar īpašām vajadzībām 
identificēšana

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā šādu kategoriju cietušos 
uzskata par neaizsargātiem cietušo 

1. Šajā direktīvā šādu kategoriju cietušos 
uzskata par tādiem, kuriem ir īpašas 
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individuālo iezīmju dēļ: vajadzības, cietušo individuālo iezīmju dēļ:

Or. en

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā direktīvā šādu kategoriju cietušos 
uzskata par neaizsargātiem nozieguma, par 
kura upuriem cietušie kļuvuši, rakstura vai 
veida dēļ:

2. Šajā direktīvā šādu kategoriju cietušos 
uzskata par tādiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības, nozieguma, par kura upuriem 
cietušie kļuvuši, rakstura vai veida dēļ:

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) dzimumvardarbībā cietušie;

Or. en

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) no tuvinieku vardarbības cietušie;

Or. en



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

LV

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) terorisma aktos cietušie;

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) no organizētās noziedzības cietušie.

Or. en

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi pārējie 
cietušie savlaicīgi saņem individuālu 
novērtējumu atbilstoši valsts procedūrām, 
lai noteiktu, vai cietušais ir neaizsargāts 
pret turpmāku viktimizāciju vai 
iebiedēšanu savu individuālo iezīmju dēļ 
vai nozieguma apstākļu vai veida, vai 
rakstura dēļ.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visi pārējie 
cietušie savlaicīgi saņem individuālu 
novērtējumu atbilstoši valsts procedūrām, 
lai noteiktu, vai cietušais ir ar īpašām 
vajadzībām un līdz ar to neaizsargāts pret 
turpmāku viktimizāciju vai iebiedēšanu 
savu individuālo iezīmju dēļ vai nozieguma 
apstākļu vai veida, vai rakstura dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka neaizsargāts
cietušais, kas identificēts 1., 2. un 
3. punktā, savlaicīgi saņem individuālu 
novērtējumu atbilstoši valsts procedūrām, 
lai noteiktu, kādus pasākumus, kas norādīti 
21. un 22. pantā, cietušais var izmantot. 
Šādā novērtējumā ņem vērā neaizsargāta 
cietušā vēlmes, tostarp to, ka cietušais 
nevēlas izmantot šādus īpašos pasākumus.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušais ar 
īpašām vajadzībām, kas identificēts 1., 2. 
un 3. punktā, savlaicīgi saņem individuālu 
novērtējumu atbilstoši valsts procedūrām, 
lai noteiktu, kādus pasākumus, kas norādīti 
21. un 22. pantā, cietušais var izmantot. 

Or. en

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka 3. un 
4. punktā minētos individuālos 
novērtējumus regulāri veic visā 
kriminālprocesa laikā, lai ņemtu vērā 
visas izmaiņas saistībā ar cietušā 
individuālajām iezīmēm vai apstākļiem, 
vajadzībām un vēlmēm. Individuālajos 
novērtējumos ņem vērā šādus faktorus:
a) cietušā individuālās iezīmes, tādas kā 
vecums, dzimums, dzimumidentitāte, 
tautība, rase, reliģija, seksuālā 
orientācija, veselības stāvoklis, 
invaliditāte, juridiskais statuss, 
komunikācijas grūtības, attiecības ar 
aizdomās turēto vai apsūdzēto personu vai 
atkarība no šīs personas, iepriekšēja 
noziegumā cietušā pieredze;
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b) nozieguma apstākļus, piemēram, to, ka 
noziegums pret attiecīgo personu ir 
izdarīts ārzemēs;
c) nozieguma veidu vai raksturu, 
piemēram, to, vai ir pielietota 
ekspluatācija vai fiziska vai seksuāla 
vardarbība;
d) cietušā ar īpašām vajadzībām vēlmes, 
tostarp gadījumā, ja cietušais nevēlas 
izmantot specializētos pasākumus, to ņem 
vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Tiesības saņemt specializētus cietušo 
atbalsta pakalpojumus cietušajiem no 
dzimumvardarbības un tuvinieku 
vardarbības
1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajam 
no dzimumvardarbības un tuvinieku 
vardarbības un viņa ģimenes locekļiem 
atbilstoši viņu vajadzībām ir bez maksas 
pieejami konfidenciāli specializētie 
cietušo atbalsta pakalpojumi, kas:
a) ir balstīti uz izpratni par 
dzimumvardarbības jautājumiem, galveno 
uzmanību pievēršot cietušā cilvēktiesībām 
un drošībai;
b) ir balstīti uz integrētu pieeju, ņemot 
vērā attiecības starp cietušajiem, 
nozieguma izdarītājiem, bērniem un viņu 
sociālo vidi plašākā kontekstā;
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c) ir orientēti uz turpmākas viktimizācijas 
novēršanu;
d) ir orientēti uz vardarbībā cietušo 
tiesību ievērošanu un ekonomisko 
neatkarību;
e) vajadzības gadījumā vienās un tajās 
pašās telpās nodrošina gan aizsardzību, 
gan atbalsta pakalpojumus;
f) pievēršas cietušo, tostarp mazgadīgu 
bērnu, īpašajām vajadzībām.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušajiem 
no dzimumvardarbības un tuvinieku 
vardarbības laikus tiek sniegta finansiāla 
palīdzība, un aizliedz jebkādu veidu
diskrimināciju pret cietušajiem no šādas 
vardarbības, tostarp attiecībā uz 
nodarbinātību, īpašuma un mājokļa 
statusu un sociālās nodrošināšanas 
pabalstiem.

Or. en

Pamatojums
Ņemot vērā, ka piekļuve atbalstam ir ne tikai cietušo tiesības, bet arī izšķirošs elements, ar ko 
cietušos pasargāt no turpmākas viktimizācijas un viņiem sniegt sociālekonomiskās iespējas, 
šajā grozījumā ir uzskaitīti vairāki mērķi un kritēriji, kuri jāizpilda vai uz kuriem jābalsta 
cietušajiem ar īpašām vajadzībām paredzētie atbalsta pakalpojumi. Ar šo grozījumu arī 
paredz adekvātus finansiālos līdzekļus cietušajiem un nemazākā mērā nepieļauj 
diskrimināciju pret dzimumvardarbībā cietušajiem.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Seksuālā vardarbībā cietušo tiesības 
piekļūt izvarošanas un seksuālās 
vardarbības upuru krīžu centriem
Dalībvalstis nodrošina, ka seksuālā 
vardarbībā cietušie un viņu ģimenes 
locekļi var piekļūt izvarošanas vai 
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seksuālās vardarbības upuru krīžu 
centriem, kuros cietušajiem un viņu 
ģimenes locekļiem nodrošina ārstniecisku 
un tiesu medicīnas pārbaudi, pēctraumas 
atbalstu un konsultācijas.

Or. en

Pamatojums

Seksuālās vardarbības radītās traumas dēļ vajadzīga īpaši sensitīva pieeja, kas jānodrošina 
apmācītam un specializētam personālam. Tāpēc šajā grozījumā īpaši uzsvērta šāda 
specializēta atbalsta sniegšana, prasot dalībvalstīm pietiekamā skaitā izveidot izvarošanas 
vai seksuālās vardarbības upuru krīžu centrus un nodrošināt piekļuvi tiem. Eiropas Padome 
iesaka, ka uz 200 000 iedzīvotāju ir jābūt vienam šādam centram.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pakāpeniski izveido 
nepieciešamos apstākļus, kas ļauj 
izvairīties no kontakta starp cietušo un 
apsūdzētajām vai aizdomās turētajām 
personām jebkurā vietā, kurā cietušajam 
var būt personisks kontakts ar valsts
iestāžu ierēdņiem sava stāvokļa kā 
cietušajam dēļ, un īpašās vietās, kurās 
notiek kriminālprocess. 

1. Dalībvalstis pakāpeniski izveido 
nepieciešamos apstākļus, kas ļauj 
izvairīties no kontakta starp cietušo un 
viņa ģimenes locekļiem un apsūdzētajām 
vai aizdomās turētajām personām vai 
nozieguma izdarītājiem jebkurā vietā, kurā 
cietušajam var būt personisks kontakts ar 
kompetento iestāžu ierēdņiem sava 
stāvokļa kā cietušajam dēļ, un īpašās 
vietās, kurās notiek kriminālprocess, ja 
vien šāds kontakts nav nepieciešams 
kriminālprocesā vai ja to pieprasa 
cietušais.

Or. en
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Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka jaunu tiesas 
ēku plānojumā ir paredzētas atsevišķas 
uzgaidāmās telpas cietušajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
20. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) cietušā iztaujāšanu skaits būtu pēc 
iespējas mazāks un iztaujāšanas veiktu 
tikai tad, kad noteikti nepieciešams 
kriminālprocesa vajadzībām;

b) cietušā iztaujāšanu skaits būtu pēc 
iespējas mazāks un iztaujāšanas veiktu 
tikai tad, kad noteikti nepieciešams 
kriminālizmeklēšanas un kriminālprocesa 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
20. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cietušo vajadzības gadījumā varētu 
pavadīt tā juridiskais pārstāvis vai cietušā 
izvēlēta persona, ja vien par šo personu nav 
pieņemts pamatots, nelabvēlīgs lēmums.

c) cietušo varētu pavadīt tā juridiskais 
pārstāvis vai vajadzības gadījumā cietušā 
izvēlēta persona, ja vien par šo personu nav 
pieņemts pamatots, nelabvēlīgs lēmums;

Or. en
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Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
20. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) gadījumā, ja bailēs no atriebības, 
pazemojuma vai stigmatizācijas dēļ par 
vardarbību tiek ziņots novēloti, šāds 
novēlojums nav pamats tam, lai atstātu 
nelabvēlīgu ietekmi uz cietušā sūdzību. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesām aizliedz pieņemt nelabvēlīgus lēmumus neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks 
ir starp iespējamo vardarbības aktu un ziņošanu par to. Tas, ka novēlota ziņošana nav 
pamats tam, lai apstrīdētu cietušā sūdzību, ir noteikts arī Konvencijā par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neaizsargātu cietušo tiesības uz 
aizsardzību kriminālprocesa laikā

Cietušo ar īpašām vajadzībām tiesības uz 
aizsardzību kriminālprocesa laikā

Or. en

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neizsargāti
cietušie, kas minēti 18. pantā, saņem 
priekšrocības, ko sniedz pasākumi, kas 
paredzēti 2. un 3. punktā saskaņā ar 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušie ar 
īpašām vajadzībām, kas minēti 18. pantā, 
saņem priekšrocības, ko sniedz pasākumi, 
kas paredzēti 2. un 3. punktā saskaņā ar 
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individuālu novērtējumu, kā paredzēts 
18. panta 4. punktā, un atbilstoši 
noteikumiem par tiesas rīcības brīvību.

individuālu novērtējumu, kā paredzēts 
18. panta 4. punktā, un atbilstoši 
noteikumiem par tiesas rīcības brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neaizsargātiem cietušiem 
kriminālizmeklēšanas laikā piedāvā šādus 
pasākumus:

2. Cietušajiem ar īpašām vajadzībām 
kriminālizmeklēšanas laikā piedāvā šādus 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) seksuālas vardarbības upuru iztaujāšanu 
veic tā paša dzimuma persona. 

d) no seksuālas vardarbības, 
dzimumvardarbības un tuvinieku 
vardarbības cietušā iztaujāšanu veic 
cietušā izraudzīta dzimuma persona.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neaizsargātiem cietušiem tiesvedības 3. Cietušiem ar īpašām vajadzībām 
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laikā piedāvā šādus pasākumus: tiesvedības laikā piedāvā šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
22. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kriminālizmeklēšanas laikā visas cietušo 
bērnu iztaujāšanas var ierakstīt video un 
šādas video ierakstītas iztaujāšanas var 
izmantot kā pierādījumu kriminālprocesā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem; 

a) kriminālizmeklēšanas laikā visas cietušo 
bērnu iztaujāšanas var audiovizuāli 
ierakstīt un šādas audiovizuāli ierakstītas 
iztaujāšanas var izmantot kā pierādījumu 
kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
22. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kriminālizmeklēšanas un tiesvedības 
laikā tiesu iestādes ieceļ īpašu pārstāvi 
cietušajam bērnam, ja atbilstoši valsts 
tiesību aktiem personām, kurām ir vecāku 
aizgādības tiesības, nav atļauts pārstāvēt 
bērnu, jo pastāv interešu konflikts starp 
tām un cietušo bērnu, vai ja bērns ir bez 
pavadības vai šķirts no ģimenes.

b) kriminālizmeklēšanas un tiesvedības 
laikā kompetentās iestādes ieceļ īpašu 
pārstāvi cietušajam bērnam, ja atbilstoši 
valsts tiesību aktiem personām, kurām ir 
vecāku aizgādības tiesības, nav atļauts 
pārstāvēt bērnu, jo pastāv interešu konflikts 
starp tām un cietušo bērnu, vai ja bērns ir 
bez pavadības vai šķirts no ģimenes.

Or. en
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Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1. Dalībvalstis pēc iespējas cenšas 
garantēt cietušo privātās un ģimenes 
dzīves aizsardzību un aizsargāt cietušo 
personas datus, sākot no viņu pirmā 
kontakta ar kompetento iestādi, 
kriminālprocesa laikā un pēc tā 
izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis garantē, ka tiesu iestādes 
tiesas procesa laikā var pieņemt atbilstošus 
pasākumus, lai aizsargātu cietušo un viņu 
ģimenes locekļu privāto dzīvi un 
fotoattēlus.

1. Dalībvalstis garantē, ka tiesu iestādes 
kriminālizmeklēšanas un tiesas procesa 
laikā var pieņemt atbilstošus pasākumus, 
lai aizsargātu cietušo un viņu ģimenes 
locekļu privāto dzīvi un fotoattēlus.

Or. en

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Preventīvi pasākumi

1. Dalībvalstis, tostarp ar interneta 
starpniecību, veic atbilstīgus pasākumus, 
piemēram, informēšanas un izpratnes 
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vairošanas kampaņas, pētniecības un 
izglītības programmas — vajadzības 
gadījumā sadarbībā ar attiecīgām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām ieinteresētajām personām —, lai 
vairotu izpratni par šajā direktīvā 
paredzētajām tiesībām un samazinātu 
risku, ka cilvēki, īpaši bērni, varētu kļūt 
par noziegumu upuriem. 
2. Dalībvalstis izstrādā īpašas izpratnes 
veidošanas kampaņas par 
dzimumvardarbības jautājumiem, lai 
paaugstinātu iedzīvotāju izpratni par 
dzimumvardarbību kā par klaju dzimumu 
nelīdztiesību un cilvēktiesību pārkāpšanu 
un lai uzlabotu zināšanas par likumiem, 
ar kuriem vēršas pret dzimumvardarbību, 
un par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka sabiedrība ir pilnībā informēta par dažādiem 
vardarbības veidiem, kā arī par dažādām dzimumvardarbības izpausmēm. Tādēļ ietverta 
prasība rīkot vairākas sabiedrības izpratnes veidošanas kampaņas, kas pievērstos šīs 
direktīvas noteikumiem un tos izskaidrotu, kā arī uzlabotu sabiedrības izpratni par 
cilvēktiesību un dzimumlīdztiesības jautājumiem. Šādas kampaņas arī būtu informatīvs 
instruments, ar ko cietušie iegūtu zināšanas par savām tiesībām un pieejamajiem atbalsta 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
23.b pants (jauns

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.b pants
Ziņošanas par noziegumiem veicināšana

Dalībvalstis veic pasākumus — ja 
vajadzīgs, sadarbojoties ar attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām ieinteresētajām personām, — lai 
veicinātu to, ka cietušie ziņo par 
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noziedzīgiem nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka policija, 
prokurori un tiesas personāls saņem gan 
vispārīgas, gan specializētas mācības tādā 
līmenī, kas ir atbilstošs saskarsmei ar 
cietušajiem un kas tos padara jutīgus pret 
cietušo vajadzībām, un ļauj pret tiem 
izturēties objektīvi, ar cieņu un 
profesionāli.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka policija, 
prokurori un tiesas personāls, advokāti un 
citas amatpersonas, kas varētu 
kontaktēties ar cietušajiem, saņem gan 
vispārīgas, gan specializētas mācības tādā 
līmenī, kas ir atbilstošs saskarsmei ar 
cietušajiem un kas tos padara jutīgus pret 
cietušo vajadzībām, un ļauj pret tiem 
izturēties objektīvi, ar cieņu un 
profesionāli.

Or. en

Pamatojums
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. 

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ierēdņa mācībās atbilstoši pienākumiem, 
saskarsmes ar cietušajiem raksturam un 
līmenim jāiekļauj vismaz tādi jautājumi, 
kas attiecas uz nozieguma ietekmi uz 

4. Ierēdņa mācībās atbilstoši pienākumiem, 
saskarsmes ar cietušajiem raksturam un 
līmenim jāiekļauj vismaz tādi jautājumi, 
kas attiecas uz nozieguma ietekmi uz 
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cietušajiem, iebiedēšanas riskiem, atkārtotu 
un turpmāku viktimizāciju un to, kā
iespējams nepieļaut minēto, kā arī atbalsta 
cietušajiem pieejamību un nozīmību. 

cietušajiem, iebiedēšanas riskiem, atkārtotu 
un turpmāku viktimizāciju, to, kā 
iespējams nepieļaut minēto, kā arī atbalsta 
cietušajiem pieejamību un nozīmību, 
vardarbības novēršanu un konstatēšanu, 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un cietušo 
vajadzībām un tiesībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
nodarbojas ar atbalsta sniegšanu 
cietušajiem, sadarbojas, saskaņoti reaģējot 
uz cietušo vajadzībām un mazinot 
nozieguma, turpmākas un atkārtotas 
viktimizācijas riskus un slogu uz cietušo, 
ko rada saskarsme starp cietušo un 
kriminālās justīcijas dienestiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes, kas 
nodarbojas ar atbalsta sniegšanu 
cietušajiem, sadarbojas, saskaņoti reaģējot 
uz cietušo vajadzībām, veicinot ziņošanu 
par noziedzīgiem nodarījumiem un 
mazinot nozieguma, turpmākas un 
atkārtotas viktimizācijas riskus un slogu uz 
cietušo, ko rada saskarsme starp cietušo un 
kriminālās justīcijas dienestiem.

Or. en

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka visos ar šo 
direktīvu saskaņā pieņemtajos pasākumos 
ņem vērā attiecības starp cietušajiem, 
nozieguma izdarītājiem, bērniem un viņu 
vidi plašākā kontekstā, lai nepieļautu 
iespēju, ka viņu vajadzības tiek risinātas 
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izolēti vai nezinot sociālo realitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
leģislatīvos vai citus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka kompetentās iestādes veic 
cietušā dzīvības apdraudējuma, situācijas 
nopietnības un atkārtotas vardarbības 
riska novērtējumu nolūkā pārvaldīt risku 
un vajadzības gadījumā sniegt koordinētu 
drošību un atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis sadarbojas un koordinē 
savus pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka 
pastāv saskaņots tiesiskais regulējums, 
kas veicina cilvēktiesību ievērošanu un 
dzimumu līdztiesību, kā arī 
dzimumvardarbības izskaušanu. Tāpēc 
dalībvalstis izvērtē un vajadzības 
gadījumā pārskata noteikumus citās 
tiesību jomās, tādās kā ģimenes tiesības 
un laulības šķiršanas likums, īpašuma 
tiesības, mājokļu noteikumi un 
regulējums, sociālās drošības tiesības un 
darba tiesības.
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Or. en

Pamatojums

Lai šīs direktīvas efektivitāte būtu pilnīga, ar šo grozījumu nodrošina, ka līdz ar jauna, ar 
dzimumu jautājumiem saistīta tiesību akta pieņemšanu ir jāpārskata visi saistītie tiesību akti. 
Tādējādi tiktu nodrošināts, ka dzimumu jautājumus konsekventi integrē visās dalībvalstu 
tiesību jomās, un šāda visaptveroša metode nodrošinātu holistisku pieeju cietušo vajadzībām.

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Dalībvalstis sadarbojas, lai ar 
pašreizējo Eiropas cietušo atbalsta 
asociāciju starpniecību sekmētu Eiropas 
noziegumos cietušo novērošanas un 
atbalsta tīkla izveidi, lai nolūkā izvērtēt šīs 
direktīvas īstenošanu izveidotu statistikas 
datubāzi, iekļaujot cietušo kopējo skaitu, 
vecumu, dzimumu un tautību, cietušajiem 
pieejamo pakalpojumu veidu un ar 
pakalpojumu sniegšanu saistītos 
trūkumus. Eiropas tīkla kompetences 
jomā ietilpst arī izstrāde, koordinēšana un 
sadarbība labākās prakses, kvalitātes 
standartu un pārrobežu ieteikumu jomā, 
kas ļautu visā Savienībā piemērot šajā 
direktīvā paredzētās tiesības un 
pakalpojumus un nodrošinātu to 
pieejamību cietušajiem.

Or. en

Pamatojums
Lai konstatētu noziegumu līmeņa reālo situāciju Eiropas Savienībā, būtu jāuzlabo pašreizējo 
aģentūru tīkls, lai izveidotu efektīvu programmu datu apmaiņai starp dalībvalstīm. Izmaksas 
būs mērenas, jo nav nepieciešama jaunu aģentūru vai asociāciju izveide. Šā grozījuma mērķis 
ir nostiprināt sadarbības un Eiropas mēroga salīdzinošās novērtēšanas koncepciju. Eiropas 
datubāzes izveide ļautu pārraudzīt pakalpojumu veidus, kādus dalībvalstīs izmanto cietušo 
atbalstam un iespēju sniegšanai, un novērtēt šo pakalpojumu efektivitāti, kā arī uzskatāmi 
salīdzināt Eiropā izmantoto labāko praksi. 
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Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais [2 gadus pēc 
pieņemšanas dienas] nosūta Eiropas 
Komisijai attiecīgos datus, kas saistīti ar 
valsts procedūru piemērošanu noziegumos 
cietušajiem. 

Dalībvalstis līdz*.. nosūta Eiropas 
Komisijai attiecīgos datus, kas saistīti ar 
valsts procedūru piemērošanu noziegumos 
cietušajiem, norādot vismaz cietušo skaitu 
un dzimumu, cietušo vecumu un tautību, 
paziņoto noziegumu skaitu, veidu vai 
raksturu un cietušajiem sniegto 
pakalpojumu veidu. 

* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: divus 
gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Ziņojums

Līdz ..* Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs direktīvas piemērošanu. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno 
likumdošanas priekšlikumus.
_____________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: trīs gadus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referentes atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai, ar ko nosaka noziegumos cietušo 
tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus, kura ir daļa no tiesību aktu paketes 
nolūkā nostiprināt cietušo tiesības ES, ietverot arī priekšlikumu regulai par aizsardzības 
pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās un paziņojumu par cietušo tiesību stiprināšanu 
Eiropas Savienībā. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gadā un pamatnostādņu 
pieņemšanu par Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi, kā to paredz 
Stokholmas programma, jebkādos noziegumos cietušo aizsardzība ES ir kļuvusi par sevišķi 
aktuālu ES darba kārtības jautājumu. 

Komisijas priekšlikums nostiprina vajadzību pieņemt visaptverošu Eiropas tiesisko 
regulējumu, ar ko visiem noziegumos cietušajiem neatkarīgi no viņu juridiskā statusa 
nodrošina pieņemamību un pēc iespējas lielāku aizsardzību Savienības teritorijā. Šis 
priekšlikums daļēji izriet no Padomes 2001. gada 15. marta Pamatlēmuma 2011/220/TI par 
cietušo statusu kriminālprocesā. Komisija ir paplašinājusi visu jebkādos noziegumos cietušo 
tiesības, tās ietverot visā ES piemērojamos minimuma standartos un visiem cietušajiem 
neatkarīgi no viņu tautības vai nozieguma izdarīšanas vietas cita starpā garantējot tiesības 
saņemt informāciju, tiesības saprast un tikt saprastam, tiesības saņemt mutisku un rakstisku 
tulkojumu, tiesības piekļūt juridiskai palīdzībai, tiesības saņemt cietušo atbalsta 
pakalpojumus, tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz taisnīguma atjaunošanu, tiesības saistībā 
ar lēmumu par kriminālvajāšanas nesākšanu, tiesības izvairīties no cietušā kontakta ar 
nozieguma izdarītāju un tiesības uz cietušā aizsardzību nopratināšanā kriminālizmeklēšanas 
laikā. Izšķiroša nozīme ir arī tam, ka šajā direktīvā sniegta jēdziena „cietušais” vienota 
definīcija, ar ko cietušā statusu garantē ne tikai personām, kuras cietušas noziedzīgā 
nodarījumā, bet arī tuvākajiem ģimenes locekļiem. 

Referentes atzinīgi vērtē daudzus šajā direktīvā ietvertos priekšlikumus. 

Paļāvība uz tiesu sistēmu ir prioritāra visiem iedzīvotājiem, jo īpaši cietušajiem, kuri 
pieredzējuši, ka viņu tiesības netiek ņemtas vērā un viņiem ir nesasniedzamas. Steidzami 
vajadzīga vienota un pārredzama tiesu sistēma, kas būtu piemērojama visās ES dalībvalstīs, ja 
ES vēlas izpildīt Stokholmas programmu. Šī direktīva, saskaņojot minimuma standartus, ne 
tikai aizstāvēs cietušo tiesības, sniegs atbalstu un aizsardzību, bet arī palīdzēs Eiropas 
iedzīvotājiem paļauties uz savas valsts un citu ES kaimiņvalstu tiesu sistēmu. 

Saskaņā ar procedūrām, kas izriet no Lisabonas līguma īstenošanas, Parlamenta Reglamenta 
51. pantā ir noteikts, ka vairāku komiteju referenti var sagatavot vienu ziņojumu. Šis ziņojums 
ir sagatavots, ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas apspriedes, kā arī sadarbojoties abu komiteju referentēm. 

Vispārējā pieeja — cietušo tiesību nostiprināšana 

Papildus Komisijas priekšlikumā jau ietvertajiem noteikumiem var darīt daudz vairāk, lai 
katrā atsevišķā dalībvalstī aizstāvētu cietušo vajadzības. Visiem cietušajiem neatkarīgi no 
nodarītā kaitējuma veida vai smaguma ir jāsajūt, ka viņi ir iekļauti šīs direktīvas darbības 
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jomā. Pētījumi un dati liecina, ka cietušie pārāk bieži par noziegumu neziņo baiļu, nedrošības 
un uzticības vai informācijas trūkuma dēļ. Neaizsargātības dēļ cietušo pieredze ir ļoti smaga, 
kā rezultātā viņiem ir grūti izturēt tiesas procedūras. Tāpēc ir svarīgi jau no nodarījuma brīža 
sniegt atbalstu cietušajiem. Visos tiesas procesa posmos pret cietušajiem jāizturas ar 
uzmanību un cieņu un ar viņiem jārunā viņiem saprotamā valodā. 

Referentes uzskata, ka atsevišķi aspekti ir jāuzsver un jāizklāsta detalizētāk. Tāpēc ir 
paplašinātas un padziļinātas to cietušo tiesības saņemt informāciju jau pirmajā saskarē ar 
kompetento iestādi, kuriem bijusi ļoti traumatiska pieredze. Tiesības saņemt informāciju par 
viņu lietu ietver to, ka dalībvalstīm ir jāsniedz palīdzība gadījumos, kad cietušajam sniedz 
informāciju par nozieguma izdarītāja atbrīvošanu. Iespējamā psiholoģiskā spiediena un 
vardarbību pārcietušās personas labsajūtas dēļ cietušajam vajadzētu būt tiesībām atteikt 
konkrētas informācijas sniegšanu, kā arī tiesībām jebkurā laikā šādu atteikumu atsaukt. 

Cietušajam vajadzētu saņemt bezmaksas atbalstu, sākot no brīža, kad attiecīgā persona
pārcietusi nodarījumu. Šis atbalsts attiecas arī uz cietušo bērniem un ģimenes locekļiem. 
Atbalsts cietušajiem jāietver arī vietējo kopienu programmās vai dalībvalstu veicinātās 
iniciatīvās. Plašāka viktimizācijas sociālā aspekta atzīšana kopumā ir svarīga cietušajiem, jo 
cietušo atveseļošanās ir saistīta ar to, vai cietušais guvis pozitīvu reakciju no sabiedrības, kas 
izprot cietušā stāvokli un jūt līdzi cietušajam tā pašreizējā smagajā situācijā. Referentes 
uzskata, ka plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu aktīvāk stimulēt viktimizācijas izpratni 
sabiedrībā, vienlaikus informatīvu darbību jomā veicot piemērotus pasākumus, ar kuriem 
nodrošināt cietušo un viņu ģimenes locekļu privātās un ģimenes dzīves aizsardzību. 

Referentes apzinās, ka dalībvalstīm ieteiktie papildu pasākumi atsevišķos gadījumos varētu 
būt saistīti ar to, ka dalībvalstu iestādēm nāktos pārdalīt līdzekļus vai palielināt to pieejamību. 
Tomēr noteikti jāatgādina, ka atbilstīgi Eiropas Komisijas aplēsēm kopējās noziegumu 
izmaksas — ne tikai ar cietušajiem, bet arī ar darba devējiem, valsti un sabiedrību kopumā  
saistītās izmaksas, — Eiropas Savienībā ir ap 233 miljardiem euro gadā. Šīs izmaksas izriet 
ne tikai no paša nozieguma, bet arī no tā, ka cietušajiem netiek sniegts piemērots atbalsts, kas 
viņiem palīdzētu atveseļoties un pārciest kriminālprocesu. Tāpēc ikviens centiens nostiprināt 
cietušo tiesības un sniegt piemērotus atbalsta pakalpojumus būtu jāuztver kā rentabls 
pasākums, kas labvēlīgi ietekmēs ziņošanu par noziegumiem un saglabās dalībvalstu tiesu un 
veselības aprūpes sistēmu ilgtspējību.

Cietušo ar īpašām vajadzībām turpmāka aizsardzība

Referentes atbalsta kopējo koncepciju šajā direktīvā, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimuma standartus, taču uzskata, ka obligāti ir jāuzlabo atbalsta 
pakalpojumi cietušajiem, kuriem kriminālprocesa laikā jo sevišķi draud turpmāks nodarījums, 
iebiedēšana vai atkārtota viktimizācija. 

Referentes piekrīt Komisijas priekšlikumam ietvert atsauci uz neaizsargātiem cietušajiem, 
taču uzskata par atbilstošāku formulējumu „cietušie ar īpašām vajadzībām”. Komisijas 
priekšlikumā lietoto terminoloģiju, ar ko šīs kategorijas cietušos definē kā „neaizsargātus 
cietušos”, varētu uztvert kā netīši diskriminējošu apzīmējumu. Daudzi cietušie, tostarp 
dzimumvardarbībā cietušie, nevēlas sevi asociēt ar neaizsargātību. Taču dzimumvardarbībā 
cietušajam varētu būt īpašas vajadzības, neasociējot sevi ar neaizsargātu personu. Pašlaik 



PE480.616v01-00 60/62 PR\889760LV.doc

LV

Komisijas priekšlikumā kā neaizsargāti cietušie ir minēti bērni un personas ar invaliditāti viņu 
individuālo iezīmju dēļ. Ir loģiski, ka par neaizsargātu cietušo definē personu ar invaliditāti, 
seksuālā vardarbībā cietušu sievieti vai bērnu, taču cietušajiem raksturīgās individuālās 
iezīmes, pirms viņiem tika nodarīts kaitējums, nav jāuzskata par vienīgo viņu definēšanas 
kritēriju. Tāpēc referentes par piemērotāku uzskata šo grupu dēvēt kā „cietušie ar īpašām 
vajadzībām”, un šiem cietušajiem ir vajadzīgi īpaši aizsardzības pasākumi. 

Šādi pasākumi ietver pagaidu dzīvojamās platības ierādīšanu, medicīnisku palīdzību, tiesu 
medicīnas izmeklējumus, psihologa un jurista konsultācijas, taču tie var ietvert arī citus 
pakalpojumus. Šādiem atbalsta pakalpojumiem vajadzētu būt pietiekami vienmērīgi 
izplatītiem visā valsti un pieejamiem visiem cietušajiem.

Lai labāk izvērtētu apstākļus un cietušo iezīmes, referentes arī ierosina papildu definīcijas, 
proti, terminus „dzimumvardarbība” un „tuvinieku vardarbība”. Dzimumvardarbība attiecas 
uz vardarbību, kas pret attiecīgo personu ir vērsta tās dzimuma dēļ. Tuvinieku vardarbība 
ietver vardarbību, kuru veicis tuvs partneris vai bijušais partneris, vai citi ģimenes locekļi un 
kuras rezultātā tiek diskriminētas un pārkāptas cietušā pamatbrīvības.

Ja iesaistīti cietušie ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz nozieguma raksturu, mums būtu 
jāsniedz palīdzība arī citu kategoriju cietušajiem, nevis tikai cilvēku tirdzniecības vai 
seksuālās vardarbības upuriem (kā tas minēts Komisijas tekstā). 

No terora aktiem, organizētās noziedzības, tuvinieku vardarbības un dzimumvardarbības 
cietušie arī ir jāiekļauj kategorijā „cietušie ar īpašām vajadzībām”. Tā kā nozieguma raksturs 
atklājas atšķirīgos veidos, arī cietušo vajadzības ir atšķirīgas. Īpašo vajadzību minēšana ir 
tikpat svarīga kā to konfidencialitāte. Piemēram, attiecībā uz terora aktos cietušajiem galvenā 
atšķirība no citiem cietušajiem ir tāda, ka terora aktu radītajai viktimizācijai ir publisks 
raksturs. Terora aktos cietušie parasti ir lielākā grupā apvienotas personas. Šo cietušo 
viktimizācijas atzīšana ir saistīta ar šā fakta ņemšanu vērā. Atbalsts terora aktos cietušo 
grupām papildus juridiskajai palīdzībai ietver četras cietušo vajadzības, proti, tiesības uz lietas 
taisnīgu izskatīšanu, cieņu, patiesību un piemiņu, turklāt piemiņa kalpo kā terorisma un tā 
izraisītās viktimizācijas nosodījums un šo piemiņu nodod nākamajām paaudzēm.

Individuāls novērtējums un apmācība

Papildus parastajam atbalstam, ko sniedz cietušajiem, un tam, ka sākotnēji galvenā uzmanība 
tiek pievērsta cietušajiem, kuri pārcietuši sevišķi lielas traumas, nedrīkst pamest novārtā arī 
tādus aspektus kā smags pārbaudījums un destrukcija vai traumatisks zaudējums, traumatisku 
notikumu pieredze un pašreizēji vai iepriekšēji garīgās veselības traucējumi, ārstēšanās no 
garīgās veselības traucējumiem un sociālā atbalsta trūkums, kā arī ļoti svarīgi ir ņemt vērā to, 
ka cietušajiem trūkst ģimenes un draugu atbalsta. Jānoskaidro tie sabiedrības kopienas locekļi, 
kuri ir vientuļi, jo tieši viņi var būt tie, kuriem sociālais atbalsts un pēcaprūpe ir sevišķi 
vajadzīga.

Tāpēc referentes uzskata, ka individuālais novērtējums ir nozīmīgs pasākums, kas jāveic no 
kaitējuma nodarīšanas brīža. Tādējādi tiks noskaidrotas cietušā vajadzības pirms 
kriminālprocesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas. Kriminālprocesos varas iestādes bieži vien 
neapzinās cietušo vajadzības, tādējādi mazinot cietušā spējas sadarboties. Policijai, 
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prokuroriem un pārējiem darbiniekiem ir jābūt apmācītiem, lai viņi zinātu, kā atkarībā no 
nozieguma veida tuvoties cietušajam. Nolūkā labāk ņemt vērā no dzimumvardarbības un 
tuvinieku vardarbības cietušo vajadzības, referentes prasa, lai tiesu speciālisti, policijas 
darbinieki un cietušo atbalsta dienestu darbinieki saņemtu tādu apmācību, kas viņos veidotu 
izpratni par dzimumu aspektiem un ļautu ātri noteikt un apmierināt cietušo vajadzības. 
Atbilstīgi sadarbības garam referentes uzskata, ka ir būtiski, lai šāda apmācība tiktu veikta, 
tieši apspriežoties ar nevalstiskajām organizācijām un ar dzimumvardarbībā cietušo atbalsta
sniedzējiem, un lai šāda apmācība tiktu nostiprināta tiesību aktos un standartizēta visās 
dalībvalstīs.

Izpratne par cietušo tiesību dzimumaspektu dinamiku

Dzimumvardarbība ir tāds vardarbības veids, kas neproporcionāli lielā skaitā skar sievietes un 
var būt saistīts ar tuvinieku vardarbības gadījumiem, taču ne tikai ar tiem. Pētījumi liecina, ka 
Eiropā viena piektā līdz viena ceturtā daļa sieviešu, būdamas pieaugušas, vismaz vienu reizi ir 
piedzīvojušas fizisku vardarbību, un vairāk nekā desmitā daļa sieviešu ir cietušas no seksuālas 
vardarbības ar spēka pielietojumu. Līdz ar to referentes uzskata, ka ir būtiski kriminalizēt 
visus dzimumvardarbības veidus un no šīs vardarbības cietušajiem paredzēt īpašus 
profilakses, aizsardzības un tiesiskās aizstāvības pasākumus. 

Šajā ziņā referentes skaidri nosaka, ka, sniedzot atbalstu cietušajiem ar īpašām vajadzībām, ir 
jāņem vērā dzimumaspektu dinamika un jāievēro dzimumlīdztiesības un cilvēktiesību satvars. 
Referentes uzskata, ka šāda pieeja ir izšķirīga arī nolūkā izvairīties no dzimumvardarbībā 
cietušo turpmākas viktimizācijas. 

Referenšu nodoms ir nodrošināt, ka Eiropas līmenī tiek pieņemta termina „cietušais” 
visaptveroša definīcija un ka, izstrādājot piemērotus atbalsta pakalpojumus vai apmācot 
darbiniekus, kuri tieši saskaras ar cietušajiem, tiek ņemta vērā cietušo ar īpašām vajadzībām 
konkrētā situācija. Šajā ziņā direktīvā ir ietvertas vairākas tiesības, kas ir jānodrošina 
cietušajiem, un līdz ar to tiek novērsti būtiski trūkumi, kādi pastāv noziegumos cietušo tiesību 
aizsardzībā. Referentes arī uzskata, ka dzimumvardarbība liecina par dzimumu nelīdztiesību 
un cilvēktiesību pārkāpumiem, un līdz ar to aktualizē uzskatu, ka vardarbība pret sievietēm ir 
jāatzīst kā diskriminācijas veids un tas ir jāizskauž. 

Uzlabota sadarbība un koordinēšana cietušo aizsardzībai

Dalībvalstīm arī iesaka izstrādāt vispārēju, uz vairākām aģentūrām balstītu pieeju, kas 
nodrošina efektīvu koordinēšanu starp iestādēm, kas sniedz atbalstu cietušajiem. Šajā ziņā ar 
direktīvu paredzēts izveidot formālas vai informālas struktūras, kas tiesu iestāžu, 
tiesībaizsardzības aģentūru un NVO speciālistiem ļautu sadarboties standartizētā veidā. 
Referentes uzskata, ka, koordinēti reaģējot uz visām cietušo vajadzībām, tiktu mazināta 
nozieguma nelabvēlīgā ietekme, turpmākas un atkārtotas viktimizācijas riski, kā arī cietušo 
stigmatizācija un slogs, ko rada atkārtoti kontakti starp cietušo un kriminālās tiesvedības 
aģentūrām.

Cietušo privātuma aizsardzības nodrošināšana
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Referentes ir skaidri noteikušas, ka cietušo privātā un ģimenes dzīve tiek aizsargāta visos 
kriminālprocesa posmos un pēc tā pabeigšanas. Cietušo privātuma aizsardzība neatkarīgi no 
viņiem nodarītā kaitējuma veida ir jāgarantē jebkādiem līdzekļiem, jo tas ir nepieciešams, lai 
cietušais varētu izturēt tiesas procesu, kā arī atveseļoties psiholoģiski. Piemēram, bieži vien 
plašsaziņas līdzekļi var izraisīt noziegumos cietušo vai izdzīvojušo turpmāku viktimizāciju, 
saasinot cietušo sajūtas par pārdzīvoto vardarbību un radot dezorientāciju un kontroles 
zudumu. Tāpēc referentes prasa arī plašsaziņas līdzekļiem noteikt pašregulatīvus pasākumus, 
lai cietušo personas integritāti aizsargātu no uzmācīgas plašsaziņas līdzekļu uzmanības. 

Eiropas tīkls un statistika

Cietušajam ir jāapzinās, ka viņa tiesības tiks standartizētas visā Eiropas Savienībā. Rīkojot 
labi koordinētus kampaņas pasākumus ES dalībvalstīs, būtu jāorganizē informēšanas un 
izpratnes veidošanas kampaņas, pētniecības un izglītošanas programmas un sadarbība ar 
pilsoniskās sabiedrības aģentūrām. Turklāt, lai nopietni pievērstos noziedzības jautājumam, ir 
jāvāc dati par visu kategoriju cietušajiem un jāapmainās ar šiem datiem. Tādēļ referentes 
aicina ar to pašreizējo Eiropas asociāciju starpniecību, kuras nodarbojas ar cietušo 
vajadzībām, izveidot Eiropas noziegumos cietušo novērošanas un atbalsta tīklu nolūkā radīt 
statistikas datubāzi, kas apkopotu datus par cietušo kopējo skaitu, vecumu, dzimumu un 
tautību. Šāds tīkls kalpotu kā pamats turpmākajām direktīvām, ar kurām sekmēt brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas izveidi.

Pateicība

Referentes pateicas par Komisijas paskaidrojumiem, ko tā sniedza ar Tieslietu 
ģenerāldirektorāta starpniecību, kā arī par rezultatīvajām viedokļu apmaiņām ar ēnu 
referentiem un ES Dānijas prezidentūru. Referentes arī vēlas pateikties par nostājām un 
specializētajām zināšanām, ko pauda noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības 
organizācijas, asociācijas un NVO.


