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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0275),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0127/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez parlament ... w ramach Protokołu 
(nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierającą 
stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zgodnie z art. 51 
Regulaminu (A7-0000/2012),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W swojej rezolucji z dnia 10 czerwca 
2011 r. w sprawie harmonogramu działań 
na rzecz zwiększania praw i ochrony ofiar, 
zwłaszcza w postępowaniu karnym Rada 
stwierdziła, że na szczeblu Unii należy 
podjąć działania zmierzające do 
zwiększenia praw, wsparcia i ochrony 
ofiar przestępstw. W związku z tym, 
zgodnie ze wspomnianą rezolucją, celem 
niniejszej dyrektywy jest dokonanie 
przeglądu i uzupełnienie zasad 
określonych w decyzji ramowej 
2001/220/WSiSW1 oraz podjęcie istotnych 
działań mających na celu zwiększenie 
poziomu ochrony ofiar w całej Unii, 
zwłaszcza w ramach postępowania 
karnego.
____________________

1 Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 1.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Niniejsza dyrektywa jest częścią 
pakietu legislacyjnego zmierzającego do 
wzmocnienia praw ofiar w Unii. Podczas 
wdrażania niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powinny uwzględnić 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
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ochrony1 oraz rozporządzenie (UE) nr 
.../2012 [w sprawie wzajemnego 
uznawania środków ochronnych w 
sprawach cywilnych]*.
_____________________

1 Dz.U. L 388 z 21.12.2011, s. 2.
* Dz.U.: proszę wstawić numer, tytuł i 
odniesienie.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W dniu 7 kwietnia 2011 r. Rada 
Europy przyjęła Konwencję w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, w 
której określone zostały wysokie normy 
dotyczące zapobiegania przemocy na tle 
płciowym, ochrony ofiar tego rodzaju 
przemocy i pomocy im oraz ścigania 
sądowego sprawców tego rodzaju 
przemocy.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W europejskim pakcie na rzecz 
równości płci na lata 2011–2020 
przyjętym przez Radę Europejską1

potwierdzono zobowiązania Unii 
dotyczące usunięcia różnic w traktowaniu 
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kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, 
edukacji i ochrony socjalnej w celu 
promowania lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym wśród 
kobiet i mężczyzn oraz w celu zwalczania 
wszystkich form przemocy wobec kobiet.
__________________
1 Zob. załącznik do konkluzji Rady z dnia 7 
marca 2011 r. (7166/11).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane z 
szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej i 
bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
dostateczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości. 

(5) Przestępczość godzi w społeczeństwo, 
jest też naruszeniem indywidualnych praw 
ofiary. W związku z tym we wszelkich 
kontaktach z właściwymi organami, 
służbami wspierania ofiar lub służbami 
sprawiedliwości naprawczej, ofiary 
powinny być uznawane i traktowane z 
szacunkiem oraz godnie i profesjonalnie, 
przy uwzględnieniu ich sytuacji osobistej i 
bezpośrednich potrzeb, wieku, płci, 
niepełnosprawności oraz poziomu 
dojrzałości, jak również z pełnym 
poszanowaniem ich integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej. Powinny 
one być chronione przed wtórną i ponowną 
wiktymizacją i zastraszeniem, powinny 
otrzymać odpowiednie wsparcie 
ułatwiające ich rehabilitację oraz uzyskać 
skuteczny dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności zmierza ona do promowania 
prawa do godności, życia, integralności 
fizycznej i psychicznej, prawa prywatnego 
i rodzinnego, prawa do własności oraz 
praw dzieci, osób starszych i osób 
niepełnosprawnych, jak również prawa do 
rzetelnego procesu.

(7) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami, 
które zostały uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności zmierza ona do promowania 
prawa do godności, życia, integralności 
fizycznej i psychicznej, prawa do 
niedyskryminacji, prawa do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego, prawa do 
własności oraz praw dzieci, osób starszych 
i osób niepełnosprawnych, jak również 
prawa do rzetelnego procesu.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa, w 
szczególności rodzina zmarłej ofiary, i 
mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia o 
przestępstwie. Wsparcie takie może okazać 
się kluczowe zarówno dla rehabilitacji 

(9) Uznanie za ofiarę nie powinno zależeć 
od tego, czy sprawca został 
zidentyfikowany, schwytany, oskarżony 
lub skazany, oraz niezależnie od więzi 
rodzinnych łączących sprawcę z ofiarą. 
Członkowie rodziny ofiary są także 
pokrzywdzeni wskutek przestępstwa, w 
szczególności rodzina zmarłej ofiary, i 
mają słuszne interesy w postępowaniu 
karnym. Takie pośrednie ofiary powinny 
zatem także korzystać z ochrony na mocy 
niniejszej dyrektywy. Ofiary potrzebują 
odpowiedniej pomocy i wsparcia nawet 
przed złożeniem zawiadomienia o 
przestępstwie. Wsparcie takie może okazać 
się kluczowe zarówno dla rehabilitacji 
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ofiary, jak i dla podjęcia decyzji o 
ostatecznym złożeniu zawiadomienia o 
przestępstwie. 

ofiary, jak i dla podjęcia decyzji o 
ostatecznym złożeniu zawiadomienia o 
przestępstwie. Środki odnoszące się do 
tego rodzaju wsparcia i pomocy powinny, 
w stosownych przypadkach, uwzględniać 
aspekt płci.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wiktymizacji, która nie wynika 
bezpośrednio z przestępstwa, lecz z reakcji 
instytucji i osób indywidualnych na sytuację 
ofiary, nazywanej również „wiktymizacją 
wtórną”, należy zapobiegać za pomocą 
usług wspierania ofiar, które 
charakteryzują się podejściem 
dostosowanym do potrzeb osób z nich 
korzystających. Tego rodzaju usługi, 
świadczone w ramach równości płci i praw 
człowieka, powinny uwzględniać dynamikę 
płci oraz wpływ i skutki konkretnych form 
przemocy.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uznanie kluczowego znaczenia usług wspierania ofiar dla 
zapewnienia, że ofiary nie będą narażone na wiktymizację wtórną. W tym celu zalecono w 
niej, aby państwa członkowskie zapewniły, że w usługach wspierania ofiar uwzględnione 
zostaną skutki narażenia na przemoc i długość procesu rehabilitacji oraz traktowanie ofiar w 
sposób umożliwiający uniknięcie wtórnej wiktymizacji. Treść tej poprawki jest zbliżona do 
treści podobnych przepisów zawartych w Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Mimo że podstawowym celem musi 
być zapobieganie wyrządzeniu krzywdy, 
wiele można również uczynić w celu 
zminimalizowania niepełnosprawności i 
złego stanu zdrowia wynikających z tego 
rodzaju krzywdy, która może zostać 
wyrządzona pomimo podjęcia wysiłków w 
celu jej zapobiegnięcia. Udzielanie 
wysokiej jakości wsparcia i świadczenie 
wysokiej jakości usług opiekuńczych na 
rzecz ofiar są zatem najważniejszym 
elementem reakcji na umyślną i 
nieumyślną krzywdę. Odpowiednie usługi 
na rzecz ofiar, które doznały krzywdy bez 
skutku śmiertelnego, mogą zapobiec 
przyszłym krzywdom ze skutkiem 
śmiertelnym, zmniejszyć liczbę osób 
doświadczających krótko- i 
długoterminowej niepełnosprawności oraz 
pomóc ofiarom w radzeniu sobie z
wpływem krzywdy na ich życie. W tym 
kontekście przysługujące ofiarom prawa 
dostępu do usług ratownictwa 
medycznego są niewystarczające i należy 
w pełni uwzględnić długoterminową 
rehabilitację i dostęp do usług takich jak 
opieka rehabilitacyjna i chirurgia
korekcyjna.

Or. en

Uzasadnienie
Podczas gdy szybki dostęp do opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie zaraz po wystąpieniu 
przemocy, długoterminową rehabilitację i uniknięcie dalszej przemocy można zapewnić 
wyłącznie poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług wspierania ofiar i usług 
opiekuńczych.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Szczególną uwagę w zakresie prawa, 
badaniach naukowych i w praktyce 
poświęcono związkom pomiędzy przemocą 
w relacjach międzyludzkich, nierównością i 
prawami człowieka. Krzywdę, jakiej doznają 
ofiary w wyniku przestępstwa i nadużycia 
siły, należy odpowiednio uwzględnić, gdyż 
ofiary te są uzależnione emocjonalnie, 
fizycznie, finansowo lub społecznie od 
sprawcy. 

Or. en

Uzasadnienie

Nierówność może być główną przyczyną wiktymizacji, która z kolei prowadzi do naruszenia 
praw człowieka, co sprawia, że kwestia ta wpisuje się w prawa podstawowe. W 
przedmiotowej poprawce szczególną uwagę poświęcono ofiarom, które pozostają w związku 
emocjonalnym, finansowym itp. ze sprawcą, oraz zaapelowano o uwzględnienie szczególnych 
potrzeb ofiar związanych z powrotem do zdrowia i rehabilitacją. W tej poprawce 
wykorzystano również orzecznictwo odnoszące się do Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dostarczane informacje powinny być 
wystarczająco szczegółowe, by 
zagwarantować, że ofiary będą traktowane 
z szacunkiem, oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji co do 
udziału w postępowaniu oraz sposobu 
korzystania z przysługujących im praw. W 
tym kontekście szczególnie istotne 
znaczenie mają informacje umożliwiające 
ofierze zapoznanie się z aktualnym stanem 

(10) Dostarczane informacje powinny być 
wystarczająco szczegółowe, by 
zagwarantować, że ofiary będą traktowane 
z szacunkiem, oraz umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji co do 
udziału w postępowaniu oraz sposobu 
korzystania z przysługujących im praw. W 
tym kontekście szczególnie istotne 
znaczenie mają informacje umożliwiające 
ofierze zapoznanie się z aktualnym stanem 
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wszelkich postępowań. Dotyczy to również 
informacji umożliwiających ofierze 
podjęcie decyzji, czy wystąpić o kontrolę 
decyzji o odmowie ścigania.

wszelkich postępowań. Dotyczy to również 
informacji umożliwiających ofierze 
podjęcie decyzji, czy wystąpić o kontrolę 
decyzji o odmowie ścigania. W przypadku 
powiadomienia o zwolnieniu sprawcy 
ofiarom i członkom ich rodzin należy
udzielić skutecznego wsparcia i skutecznej 
pomocy, w stosownych przypadkach za 
pośrednictwem usług wspierania ofiar, w 
celu zminimalizowania ryzyka wtórnej 
wiktymizacji oraz pomocy ofiarom w 
radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym 
wynikającym z tego rodzaju 
powiadomienia.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje i porady ze strony 
organów publicznych, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
pośrednictwem szeregu różnych mediów, 
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić należy ograniczone możliwości 
komunikowania się przez ofiarę.

(11) Informacje i porady ze strony 
właściwych organów, służb wspierania 
ofiar oraz służb sprawiedliwości 
naprawczej powinny w możliwie 
największym stopniu być dostarczane za 
pośrednictwem szeregu różnych mediów, 
w taki sposób, by ofiara mogła je 
zrozumieć. Należy również 
zagwarantować, by ofiara była rozumiana 
podczas postępowania. W tym względzie 
należy uwzględnić znajomość przez ofiarę 
języka, w którym przekazywane są 
informacje, jej wiek, dojrzałość, potencjał 
intelektualny i stan emocjonalny, poziom 
umiejętności czytania oraz wszelkie formy 
upośledzenia psychicznego lub fizycznego, 
na przykład narządów słuchu lub wzroku. 
Podobnie w trakcie postępowania karnego 
uwzględnić należy ograniczone możliwości 
komunikowania się przez ofiarę.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów w 
sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania i 
rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania 
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym w 
tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne musi być zapewnione 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
skorzystania przez ofiarę z 
przysługujących jej praw.

(12) Sprawiedliwość może zostać 
osiągnięta wyłącznie wtedy, gdy ofiara 
będzie w stanie odpowiednio wytłumaczyć 
okoliczności przestępstwa, którego padła 
ofiarą oraz dostarczyć swoich dowodów w 
sposób zrozumiały dla właściwych 
organów. Równie istotne jest zapewnienie 
godnego traktowania ofiary oraz 
zagwarantowanie jej możliwości 
korzystania z przysługujących jej praw. 
Dlatego też podczas przesłuchania i 
rozpraw sądowych ofiara powinna mieć 
zawsze możliwość bezpłatnego korzystania 
z tłumaczenia ustnego. W odniesieniu do 
innych aspektów postępowania karnego, 
konieczność zapewnienia tłumaczenia 
ustnego i pisemnego może zależeć od 
konkretnych kwestii, statusu ofiary oraz jej 
zaangażowania w postępowanie, jak 
również wszelkich szczególnych praw, 
które jej przysługują. W związku z tym w 
tych innych przypadkach tłumaczenie 
ustne i pisemne powinno być zapewnione 
w zakresie niezbędnym do skorzystania 
przez ofiarę z przysługujących jej praw. 
Tłumaczenie ustne i pisemne, o którym 
mowa w niniejszej dyrektywie, powinno 
być zapewnione w jednym z języków, w 
jakim mówi i jaki rozumie ofiara, tak aby 
mogła ona w pełni korzystać z 
przysługujących jej praw.

Or. en

Uzasadnienie
Język i sposób, w jaki władze porozumiewają się z ofiarami, mają kluczowe znaczenie dla 
uniknięcia zastraszania i obraźliwego traktowania. Mogą one pogorszyć sytuację ofiar oraz 



PR\889760PL.doc 15/67 PE480.616v01-00

PL

skomplikować proces prawny. Ofiary nie powinny czuć się winne za własną tragedię. Należy 
zadbać o to, aby porozumiewano się z ofiarami w zrozumiałym dla nich języku, oraz należy 
zapewnić odpowiednie tłumaczenie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą.

(13) Wsparcie, czy to ze strony organizacji 
rządowych, czy też pozarządowych, 
powinno być dostępne od momentu 
popełnienia przestępstwa, jak również 
przez całe postępowanie karne i po jego 
zakończeniu, stosownie do potrzeb ofiary. 
Wsparcie powinno być udzielane na 
różnorodne sposoby, bez nadmiernych 
formalności oraz za pośrednictwem 
odpowiednio geograficznie 
rozmieszczonych ośrodków, by umożliwić 
wszystkim ofiarom skorzystanie z takich 
usług. Niektóre grupy ofiar, takie jak ofiary 
przemocy seksualnej, przemocy ze 
względu na płeć oraz na tle nienawiści 
rasowej lub innych przestępstw 
popełnianych na tle uprzedzeń, jak również 
ofiary terroryzmu, mogą wymagać 
specjalistycznych usług wsparcia ze 
względu na charakterystykę przestępstwa, 
którego padły ofiarą. Państwa 
członkowskie powinny udostępnić 
niezbędne zasoby służące wsparciu i 
ochronie ofiar oraz pomocy im. 

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce zaleca się państwom członkowskim aktywny udział w opracowywaniu i 
udostępnianiu niezbędnych zasobów na rzecz usług wspierania ofiar. Zgodnie z Konwencją 
Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej finansowanie krajowych usług wspierania ofiar jest jednym ze sposobów na 
poprawę wdrażania praw ofiar. 
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej oraz ofiary handlu ludźmi są w 
większości przypadków szczególnie 
narażone na dalszą wiktymizację oraz 
potrzebują specjalnych środków 
ochronnych. Dostęp do takich środków 
ochronnych powinien być ograniczony 
wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak wyważenie 
praw podstawowych podejrzanych lub 
oskarżonych, lub na życzenie ofiary. W 
przypadku ofiar handlu ludźmi oraz dzieci 
będących ofiarami niegodziwego 
traktowania i wykorzystywania do celów 
seksualnych oraz pornografii dziecięcej, 
gdzie szczególne, bardziej szczegółowe 
przepisy zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

(17) Niektóre ofiary są w trakcie 
postępowania karnego szczególnie 
narażone na wtórną i ponowną 
wiktymizację oraz zastraszanie ze strony 
sprawcy lub jego wspólników i w związku 
z tym mają szczególne potrzeby. Takie 
narażenie można ogólnie ustalić na 
podstawie cech osobowych ofiary oraz 
rodzaju albo charakteru przestępstwa. Na 
tej podstawie takie ofiary jak dzieci, osoby 
niepełnosprawne, ofiary przemocy 
seksualnej, ofiary przemocy na tle 
płciowym, ofiary przemocy w bliskich 
związkach, ofiary terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej oraz ofiary 
handlu ludźmi są w większości 
przypadków szczególnie narażone na 
dalszą wiktymizację oraz potrzebują 
specjalnych środków ochronnych. Dostęp 
do takich środków ochronnych powinien 
być ograniczony wyłącznie w 
wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
wyważenie praw podstawowych 
podejrzanych lub oskarżonych, lub na 
życzenie ofiary. W przypadku ofiar handlu 
ludźmi oraz dzieci będących ofiarami 
niegodziwego traktowania i 
wykorzystywania do celów seksualnych 
oraz pornografii dziecięcej, gdzie 
szczególne, bardziej szczegółowe przepisy 
zostały już zawarte w odrębnych 
instrumentach, już przyjętych lub będących 
przedmiotem negocjacji, niniejsza 
dyrektywa nie dotyczy tych samych spraw.

Or. en
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Uzasadnienie

Określanie ofiar mianem szczególnie narażonych – przy czym jedynym kryterium 
zdefiniowania ofiar są cechy osobowe, którymi charakteryzowały się jeszcze zanim padły 
ofiarą przestępstwa – uznaje się za niezamierzoną dyskryminację. W przedmiotowej poprawce 
wprowadzono zatem termin „ofiary mające szczególne potrzeby”, który ma być używany w 
całej dyrektywie. Dalsze poprawki wymagają podjęcia pozytywnych działań w celu 
zapewnienia, że wszelkie środki wsparcia w szczególny sposób uwzględniają potrzeby ofiar 
mających szczególne potrzeby.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Przemoc na tle płciowym oznacza 
przemoc skierowaną wobec osoby ze 
względu na jej płeć. Przemoc na tle 
płciowym jest formą przemocy, której 
ofiarami w przeważającej mierze są 
kobiety i która może być powiązana z 
przemocą w bliskich związkach, przemocą 
seksualną (w tym napaściami na tle 
seksualnym i molestowaniem 
seksualnym), handlem ludźmi i 
niewolnictwem w celach seksualnych, 
przemocą w związkach intymnych oraz z 
innymi tego rodzaju krzywdzącymi 
praktykami takimi jak przymusowe 
małżeństwa i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych, lecz która nie 
ogranicza się do wymienionych rodzajów 
przemocy. Ataki homofobiczne i 
transfobiczne również zostały 
zdefiniowane jako forma przemocy na tle 
płciowym. Z badań wynika, że od jednej 
piątej do jednej czwartej populacji kobiet 
doznało przemocy fizycznej co najmniej 
raz w ciągu swojego dorosłego życia oraz 
że ponad jedna dziesiąta doznało 
przemocy na tle seksualnym z użyciem 
siły. Kluczowe znaczenie ma więc uznanie 
za niezgodne z prawem wszystkich form 
przemocy na tle płciowym oraz 
zapewnienie ofiarom szczególnych 
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środków zapobiegawczych, ochronnych i 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce podkreślono, że przemoc na tle płciowym różni się od innych rodzajów 
przemocy tym, że głównym motywem aktu przemocy jest płeć ofiary. Innymi słowy przemoc na 
tle płciowym odnosi się do każdej krzywdy wyrządzanej wobec osoby ze względu na różnice 
dostrzegane pomiędzy ofiarą i sprawcą. Warto zwrócić uwagę na zawartą w tej poprawce 
definicję przemocy seksualnej, która obejmuje zarówno napaści na tle seksualnym, jak i 
molestowanie seksualne.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Przemoc w bliskim związku jest 
poważnym i często ukrywanym 
problemem społecznym oraz oznacza 
przemoc ze strony partnerów intymnych, 
byłych partnerów lub innych członków 
rodziny. Większość tego rodzaju aktów 
przemocy dokonywanych jest w 
bezpośrednim środowisku społecznym i 
ich ofiarami są najczęściej kobiety. Tego 
rodzaju przemoc może obejmować nie 
tylko wykorzystywanie fizyczne lub 
psychiczne, lecz także wykorzystywanie 
seksualne, a nawet ekonomiczne, co 
prowadzi do dyskryminacji i naruszenia 
podstawowych wolności ofiar, które w 
związku z tym potrzebują szczególnych 
środków ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce zawarto kompleksową definicję przemocy w bliskich związkach, która odnosi się do 
wszystkich rodzajów przemocy, w tym psychicznej i ekonomicznej, oraz uwzględniono to, że przemoc 
może trwać także po zakończeniu związku; z tego względu wymogiem nie są potwierdzone więzy 
biologiczne lub prawne więzy rodzinne, ani dowody na wspólne miejsce zamieszkania ofiary i 
sprawcy.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Ofiary terroryzmu są szczególnie 
narażone ze względu na szczególny 
charakter przestępstwa. Są one 
zastraszane przez członków społeczności 
mających związek ze sprawcami, 
doświadczają z ich strony wrogich 
zachowań i otrzymują groźby odwetu. W 
związku z tym ofiarom terroryzmu należy 
udzielić szczególnej pomocy i zapewnić 
uznanie społeczeństwa oraz należy 
chronić je przed nienawiścią i strachem. 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
rozważyć przyjęcie szczególnych przepisów 
dotyczących ofiar terroryzmu w celu 
uznania ich publicznego charakteru oraz 
uwzględnić w nich szczegółowe 
postanowienia zapewniające odpowiednią 
ochronę i wsparcie, uznanie jako jedno z 
przysługujących praw, długoterminową 
pomoc nadzwyczajną, kompleksowe 
zadośćuczynienie, ochronę życia 
prywatnego i rodzinnego, ochronę 
godności i bezpieczeństwa, prawo do 
poznania prawdy i prawo do pamięci.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do poznania prawdy jest prawem opierającym się na przysługującym ofiarom prawie 
do pełnej wiedzy o wydarzeniach, które przyczyniły się do ich wiktymizacji, o biorących w 
nich udział osobach oraz o okolicznościach, które skłoniły je do takich działań. Ofiary mają 
prawo do poznania prawdy o okolicznościach, w których doszło do przemocy, a w przypadku 
śmierci lub zaginięcia – o losach ofiary.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17d) Ofiarom terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej należy udzielić 
szczególnego wsparcia z uwagi na to, że 
naruszenie prawa indywidualnego w 
takim kontekście stanowi również 
naruszenie praw przysługujących 
społeczeństwu jako całości. W rezultacie 
prawo indywidualne powinno podlegać 
szczególnej ochronie, ponieważ wpływa na 
prawa zbiorowe.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną, przy czym także w tym 
przypadku decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
Przy ocenie należy w szczególności 

(18) Każda inna osoba spoza tych kategorii 
także może być uznana za szczególnie 
narażoną i może mieć szczególne potrzeby, 
przy czym także w tym przypadku 
decydują cechy osobowe oraz 
przestępstwo. Skuteczne ustalenie takiego 
narażenia jest możliwe wyłącznie na 
podstawie indywidualnych ocen, 
przeprowadzonych jak najwcześniej przez 
osoby mogące zalecić środki ochronne. 
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uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy z 
komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się z 
przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

Przy ocenie należy w szczególności 
uwzględnić wiek, płeć i tożsamość 
płciową, pochodzenie etniczne, rasę, 
religię, orientację seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, problemy z 
komunikacją, stosunek do podejrzanego 
lub oskarżonego oraz zależność od tych 
osób, uprzednie zetknięcie się z 
przestępstwami oraz rodzaj i charakter 
przestępstwa, np. przestępczość 
zorganizowana, terroryzm, przestępstwa na 
tle uprzedzeń, jak również to, czy ofiara 
jest obcokrajowcem. Ofiary terroryzmu 
wymagają szczególnej uwagi w każdej 
ocenie ze względu na zróżnicowany 
charakter takich czynów, od aktów 
masowego terroru po ataki na pojedyncze 
osoby.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
szczególnie narażone, należy zaoferować 
odpowiednie środki, by chronić je podczas 
postępowania karnego. Dokładny charakter 
i zakres wszelkich takich środków należy 
ustalić w trybie indywidualnej oceny, w 
rozmowach z ofiarą oraz zgodnie z 
przepisami o swobodzie sędziowskiej. 
Obawy i lęki ofiar związane z 
postępowaniem powinny być kluczowym 
czynnikiem przy ustalaniu, czy potrzebuje 
ona jakiegoś szczególnego środka.

(19) Ofiarom, które zostały uznane za 
mające szczególne potrzeby, należy 
zaoferować odpowiednie środki, by 
chronić je podczas postępowania karnego. 
Dokładny charakter i zakres wszelkich 
takich środków należy ustalić w trybie 
indywidualnej oceny, w rozmowach z 
ofiarą oraz zgodnie z przepisami o 
swobodzie sędziowskiej. Obawy i lęki 
ofiar związane z postępowaniem powinny 
być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, 
czy potrzebuje ona jakiegoś szczególnego 
środka.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Państwa członkowskie powinny, w 
stosownych przypadkach oraz przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
wolności wypowiedzi, zachęcać media i 
dziennikarzy do przyjęcia 
samoregulacyjnych wytycznych oraz do 
przedsięwzięcia odpowiednich środków w 
celu zapewnienia ochrony życia 
prywatnego i rodzinnego ofiar i członków 
ich rodzin w ramach swojej działalności 
informacyjnej. Państwa członkowskie 
powinny odwodzić media od 
przeprowadzania wywiadów z ofiarami w 
niestosownym czasie, przeprowadzania 
wywiadów z dziećmi będącymi ofiarami, 
omawiania drastycznych szczegółów 
przestępstw, publikowania informacji, 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
wiarygodność ofiary, popularyzowania 
osoby sprawcy oraz od obwiniania ofiary 
za przestępstwo. Państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby ofiary miały 
dostęp do skutecznych środków prawnych 
w przypadku gdy naruszone zostało ich 
prawo do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) W celu zwiększenia skuteczności 
ochrony praw i interesów ofiar państwa 
członkowskie powinny opracować ogólne, 
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wielopodmiotowe i całościowe podejście. 
W tym kontekście państwa członkowskie 
powinny zadbać o to, aby funkcjonowały 
odpowiednie mechanizmy zapewniające 
skuteczną współpracę pomiędzy sądami, 
prokuratorami, organami ścigania, 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
właściwymi organizacjami. Termin 
„mechanizm” odnosi się do każdej 
formalnej lub nieformalnej struktury, 
takiej jak uzgodnione protokoły, obrady 
okrągłego stołu lub jakiejkolwiek innej 
metody, która umożliwia znormalizowaną 
współpracę między wieloma specjalistami.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na to, że w proces udzielania pomocy należy zaangażować różne profesjonalne 
podmioty, w tej poprawce przedstawiono podejście, które pielęgnuje kulturę współpracy w 
celu stworzenia wielopodmiotowej struktury udzielania pomocy i ochrony. Celem tej 
poprawki nie jest ustanowienie oficjalnego organu lub oficjalnej instytucji, których koszty 
musiałyby ponosić państwa członkowskie, lecz raczej zachęcanie do wykorzystania 
istniejącego potencjału poprzez skuteczniejszą współpracę.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący w 
postępowaniu karnym, którzy mogą mieć 
kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak i 
ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne.

(24) Wszyscy urzędnicy uczestniczący w 
postępowaniu karnym, którzy mogą mieć 
kontakt z ofiarami, powinni uzyskać 
przeszkolenie pozwalające im 
identyfikować i zaspokajać potrzeby ofiar, 
zarówno w formie wstępnych jak i 
ustawicznych szkoleń, na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami. 
Szkolenia te powinny w razie potrzeby 
obejmować szkolenia specjalistyczne. 
Policjanci, prokuratorzy i inni pracownicy 
zaangażowani w sprawy związane z 
przemocą na tle płciowym powinni być 
przeszkoleni w zakresie stosowania 
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odpowiednich metod postępowania z 
ofiarami tego rodzaju przemocy w sposób 
uwzględniający aspekt płci. Tego rodzaju 
szkolenia powinny być 
zinstytucjonalizowane i ujednolicone we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
powinny być prowadzone po 
konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi i dostawcami usług na 
rzecz ofiar przemocy na tle płciowym.

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej poprawce nałożono na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia 
odpowiedniego przeszkolenia specjalistów zajmujących się ofiarami przemocy na tle 
płciowym. Zalecane szkolenia podniosłyby świadomość specjalistów na temat szczególnych 
potrzeb ofiar przemocy na tle płciowym oraz przyczyniłyby się do zmiany poglądów 
specjalistów i ich sposobu postępowania z ofiarami. Przepisy przewidujące planowanie tego 
rodzaju szkoleń poprzez konsultacje z organizacjami pozarządowymi są zgodne z duchem 
współpracy wielopodmiotowej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do działania organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
uznane i aktywne organizacje pozarządowe 
pracujące w ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami, w 
tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również w 
monitorowaniu i ocenie skutków środków 
na rzecz wspierania i ochrony ofiar 
przestępstw.

(25) W celu określenia i wzmocnienia 
strategii politycznych służących 
zapobieganiu przestępczości oraz działań 
mających na celu ograniczenie ryzyka 
stania się ofiarą przestępstwa państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
działania organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym uznane i aktywne 
organizacje pozarządowe pracujące w 
ofiarami przestępstw i blisko 
współpracować z tymi organizacjami, w 
tym w ramach inicjatyw służących 
opracowywaniu polityk, kampanii 
informacyjnych i uświadamiających, 
programów badawczych i edukacyjnych 
oraz szkoleń, jak również w 
monitorowaniu i ocenie skutków środków 
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na rzecz wspierania i ochrony ofiar 
przestępstw.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dalsza wiktymizacja i 
dyskryminacja oraz dalsze zastraszanie 
mogą wystąpić w przypadku gdy ofiary są 
celem nadużycia ze względu na swoje 
cechy osobowe takie jak rasa, religia, 
przekonania, przynależność państwowa, 
wiek, orientacja seksualna, 
niepełnosprawność, płeć lub pochodzenie 
społeczne, co jest główną przyczyną 
wysokiej liczby niezgłaszanych 
przestępstw. Niski poziom zaufania do 
systemu sprawiedliwości w sprawach 
karnych, trudności ze zrozumieniem 
systemu zawiadamiania o przestępstwach 
oraz strach przed doświadczeniem 
niedopuszczalnego traktowania ze strony 
władz ze względu na niewierzenie ofierze 
lub brak poszanowania i uznania statusu 
ofiary to dalsze przyczyny 
niezawiadamiania o przestępstwach. W 
celu zachęcania do zawiadamiania o 
przestępstwach i usprawnienia systemu 
zawiadamiania oraz w celu umożliwienia 
ofiarom przerwania cyklu ponownej 
wiktymizacji konieczne jest udostępnienie 
ofiarom wiarygodnych usług wsparcia 
oraz zadbanie o to, aby właściwe organy 
były przygotowane na reagowanie na 
zawiadomienia ofiar w sposób godny, 
taktowny, jednakowy i profesjonalny. 
Wymaga to wystarczającego przeszkolenia 
i odpowiedniego poziomu specjalizacji 
wszystkich właściwych organów, a także 
przyjęcia regulacji, które w 
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wystarczającym stopniu uwzględniają 
prawa ofiar, w tym prawo do ochrony 
przed zastraszaniem i wtórną 
wiktymizacją. Tego rodzaju środki 
mogłyby również obejmować umożliwienie 
zawiadamiania o przestępstwach przez 
strony trzecie i wzmocnienie pozycji 
organizacji wspierania ofiar w celu 
umożliwienia im udziału w 
postępowaniach w imieniu ofiar oraz 
wykorzystania technologii 
komunikacyjnych takich jak e-mail lub 
elektroniczne formularze zawiadomienia. 

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) W celu opracowania bardziej 
ustrukturyzowanych ogólnounijnych 
systemów monitorowania ofiar 
przestępstw, oceny dostępu ofiar do praw i 
usług, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie, oraz w celu ułatwienia 
wymiany najlepszych praktyk państwa 
członkowskie powinny ze sobą 
współpracować, tak aby stworzyć, za 
pośrednictwem istniejących unijnych 
stowarzyszeń i organizacji zajmujących 
się wsparciem ofiar, europejską sieć 
służącą stworzeniu bazy ogólnounijnych 
danych statystycznych. Tego rodzaju baza 
danych powinna obejmować przynajmniej 
liczbę, wiek, płeć i przynależność 
państwową ofiar, rodzaj usług ocenianych 
przez ofiary i wszelkie luki w świadczeniu 
usług.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25c) W celu ułatwienia dokonywania 
oceny stosowania niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
właściwe dane na temat stosowania 
krajowych procedur dotyczących ofiar 
przestępstw, w tym przynajmniej na temat 
liczby ofiar i ich płci, wieku i 
przynależności państwowej, liczby, 
rodzaju lub charakteru zgłoszonych 
przestępstw oraz rodzaju usług 
zaoferowanych ofiarom. Dane powinny 
również dostarczać informacji na temat 
przyczyn i częstotliwości wszystkich form 
przemocy, środków stosowanych w celu 
zapobiegania i zwalczania przemocy na tle 
płciowym, ochrony ofiar i karania 
sprawców oraz na temat skuteczności 
wymienionych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Regularne gromadzenie odrębnych właściwych danych statystycznych na temat różnych form 
przemocy, o których mowa w przedmiotowej dyrektywie, umożliwiłoby przeprowadzenie 
popartej dowodami oceny należytego zaspokojenia potrzeb osób narażonych na przemoc. 
Udostępnianie Komisji Europejskiej krajowych statystyk i danych przyczyniłoby się również 
do stymulowania współpracy transgranicznej oraz umożliwiłoby dokonywanie 
transgranicznych i europejskich analiz porównawczych stosowanych dobrych praktyk.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapewnienie, by wszystkie ofiary 
przestępstwa otrzymały odpowiednią 
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ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć 
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz 
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z organami publicznymi, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

ochronę i wsparcie, by mogły uczestniczyć 
w postępowaniu karnym oraz były 
uznawane i traktowane z szacunkiem oraz 
w sposób godny i profesjonalny, bez 
żadnej dyskryminacji we wszelkich 
kontaktach z właściwymi organami, 
instytucją wspierającą ofiary albo 
instytucją sprawiedliwości naprawczej.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) członków rodziny ofiary lub osoby 
uznane za opiekuna lub przedstawiciela 
ofiary pozbawionej zdolności prawnej 
przed dokonaniem przestępstwa lub po 
dokonaniu przestępstwa. 

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „przemoc na tle płciowym” oznacza 
przemoc skierowaną wobec osoby ze 
względu na jej płeć lub tożsamość 
płciową;

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce zawarto kompleksową definicję przemocy na tle płciowym, według której 
przemoc na tle płciowym różni się od innych rodzajów przemocy tym, że głównym motywem 
aktu przemocy jest płeć lub tożsamość płciowa ofiary.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „przemoc w bliskich związkach” 
oznacza akt przemocy popełniany
przeciwko ofierze przez osobę, która jest 
obecnym lub byłym małżonkiem, 
partnerem lub innym członkiem rodziny 
ofiary.

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce zawarto kompleksową definicję przemocy w bliskich związkach, która odnosi się do 
wszystkich rodzajów przemocy, w tym psychicznej i ekonomicznej, oraz uwzględniono to, że przemoc 
może trwać także po zakończeniu związku; z tego względu wymogiem nie są potwierdzone więzy 
biologiczne lub prawne więzy rodzinne, ani dowody na wspólne miejsce zamieszkania ofiary i 
sprawcy.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w jakim zakresie i na jakich 
warunkach są one uprawnione do 
tłumaczenia ustnego i pisemnego;

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) jeżeli ofiara zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim, wszelkie
dostępne mechanizmy pozwalające im 
chronić ich interesy;

h) jeżeli ofiara zamieszkuje w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w 
którym dokonano przestępstwa, wszelkie 
szczególne środki, procedury lub 
mechanizmy, które są optymalnie 
dostosowane do ochrony ich praw i 
interesów;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz udostępniania informacji, o 
których mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby ofiara, 
która doświadczyła poważnej traumy, 
otrzymała następujące informacje 
dotyczące:
a) zakresu, w jakim jest uprawniona do 
opieki medycznej;
b) zakresu, w jakim jest uprawniona do 
specjalistycznego wsparcia, w tym 
wsparcia psychologicznego;
c) sposobu i warunków uzyskania pomocy 
w znalezieniu właściwego zakwaterowania 
zastępczego, które będzie odpowiednio 
chronione.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, są przekazywane ustnie lub pisemnie 
oraz w prostym i łatwo zrozumiałym 
języku, z uwzględnieniem szczególnych 
potrzeb i cech osobowych ofiar oraz 
okoliczności, powagi i charakteru 
przestępstwa. 

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były zawiadamiane o prawie do 
otrzymania poniższych informacji o ich 
sprawie oraz by otrzymały te informacje 
jeżeli wyraziły takie życzenie:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
ofiary były bez nieuzasadnionej zwłoki 
zawiadamiane o prawie do otrzymania 
poniższych informacji o ich sprawie:

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) wszelkie decyzje o wszczęciu 
postępowania karnego, wraz z 
uzasadnieniem wyboru oskarżeń;

Or. en
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie decyzje, wraz z uzasadnieniem, 
kończące postępowanie karne wszczęte 
wskutek złożenia zawiadomienia o 
przestępstwie przez ofiarę, takie jak 
decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia 
lub postępowania sądowego albo 
prawomocne orzeczenie wydane na 
rozprawie, w tym wszelkie wyroki;

a) wszelkie decyzje, wraz z uzasadnieniem, 
kończące postępowanie karne, takie jak 
decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia 
lub postępowania sądowego albo 
prawomocne orzeczenie wydane na 
rozprawie, wszelkie odwołania od 
orzeczenia i wszelkie wyroki;

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje umożliwiające ofierze 
zapoznanie się ze stanem postępowania 
karnego wszczętego wskutek złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie przez 
ofiarę, chyba że w wyjątkowych 
okolicznościach mogłoby to zaszkodzić 
odpowiedniemu rozpatrzeniu sprawy;

b) informacje umożliwiające ofierze 
zapoznanie się ze stanem postępowania 
karnego, chyba że w wyjątkowych 
okolicznościach mogłoby to zaszkodzić 
odpowiedniemu rozpatrzeniu sprawy;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 2. Państwa członkowskie zapewniają 
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ofiarom możliwość uzyskania 
zawiadomienia o tym, że osoba ścigana lub 
skazana za przestępstwa dotyczące tych 
ofiar została zwolniona z miejsca 
zatrzymania. Ofiary otrzymują te informacje 
jeżeli wyrażą takie życzenie.

ofiarom możliwość uzyskania bez 
nieuzasadnionej zwłoki zawiadomienia o 
tym, że osoba aresztowana, przebywająca 
w areszcie, ścigana lub skazana za 
przestępstwa dotyczące tych ofiar została 
zwolniona lub zbiegła z miejsca 
zatrzymania. W przypadku gdy ofiary 
otrzymują te informacje państwa 
członkowskie zapewniają im skuteczne 
wsparcie i pomoc. Ofiary otrzymują te 
informacje, chyba że właściwy organ zdaje 
sobie sprawę, że informacja o zwolnieniu 
może przyczynić się do wyrządzenia 
krzywdy sprawcy.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ofiary były w pełni zawiadamiane o 
prawie do otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 2, oraz aby 
otrzymały takie informacje, chyba że nie 
życzą sobie otrzymywać takich informacji, 
oraz zapewniają ofiarom prawo do zmiany 
decyzji o nieotrzymywaniu tego rodzaju 
informacji w dowolnym momencie.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
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ofiary, które oświadczyły, że nie chcą 
otrzymywać informacji, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie otrzymywały ich.

ofiary, które oświadczyły, że nie chcą 
otrzymywać informacji, o których mowa w 
ust. 2, nie otrzymywały ich, chyba że 
właściwy organ zdaje sobie sprawę, że 
niepowiadomienie ofiar o zwolnieniu 
może przyczynić się do wyrządzenia im 
krzywdy.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, są przekazywane ustnie lub pisemnie 
oraz w prostym i łatwo zrozumiałym 
języku, z uwzględnieniem szczególnych 
potrzeb i cech osobowych ofiar, 
okoliczności, powagi i charakteru 
przestępstwa.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki w 
celu zapewnienia ofiarom zdolności 
rozumienia w trakcie wszelkich kontaktów 
z organami publicznymi w toku 
postępowania karnego, w tym w przypadku 
udzielania informacji przez takie organy 
oraz zrozumienia ofiar.

Państwa członkowskie podejmują środki w 
celu zapewnienia ofiarom i członkom ich 
rodzin zdolności pełnego rozumienia w 
trakcie wszelkich kontaktów z wszelkimi 
właściwymi organami od momentu 
pierwszego kontaktu z nimi, w toku 
postępowania karnego i po jego 
zakończeniu, w tym w przypadku 
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udzielania informacji przez takie organy 
oraz pełnego zrozumienia ofiar.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Prawo do tłumaczenia ustnego, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje 
również odpowiednią pomoc ofiarom z 
upośledzeniem słuchu lub mowy.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie, 
bezpłatne tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

4. Państwa członkowskie zapewniają 
ofierze, która nie rozumie języka danego 
postępowania karnego lub nie mówi tym 
językiem, jeżeli wyrazi takie życzenie, 
bezpłatne tłumaczenie pisemne poniższych 
informacji w języku zrozumiałym dla 
ofiary, w zakresie w jakim są one 
udostępniane ofierze:

Or. en
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wszelkie decyzje o wszczęciu 
postępowania karnego, wraz z 
uzasadnieniem wyboru oskarżeń;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie decyzje o zakończeniu
postępowania karnego związane z 
przestępstwem zgłoszonym przez ofiarę, w 
tym co najmniej streszczenie uzasadnienia 
takiej decyzji;

b) wszelkie decyzje, wraz z ich 
uzasadnieniem, kończące postępowanie 
karne, takie jak decyzja o odmowie 
wszczęcia dochodzenia lub postępowania 
sądowego albo prawomocne orzeczenie 
wydane na rozprawie, wszelkie odwołania 
od orzeczenia i wszelkie wyroki;

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. c), są określane w trybie 
indywidualnym. Ofiary lub ich doradcy 
prawni mogą złożyć uzasadniony wniosek 
o przekazanie dodatkowych istotnych 
informacji.
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Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom, zgodnie z procedurami prawa 
krajowego, możliwość zaskarżenia decyzji, 
w której uznano, że nie potrzebują one 
tłumaczenia ustnego lub pisemnego oraz, 
jeżeli uzyskały takie usługi, możliwość 
złożenia skargi, że jakość tłumaczenia 
ustnego nie wystarcza do skorzystania z 
przysługujących im praw i zrozumienia 
postępowania.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom, zgodnie z procedurami prawa 
krajowego, możliwość zaskarżenia decyzji, 
w której uznano, że nie potrzebują one 
tłumaczenia ustnego lub pisemnego oraz, 
jeżeli uzyskały takie usługi, możliwość 
złożenia skargi, że jakość tłumaczenia 
ustnego lub pisemnego nie wystarcza do 
skorzystania z przysługujących im praw i 
zrozumienia postępowania.

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie 
do ich potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych usług wspierania 
ofiar.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom i członkom ich rodzin możliwość 
bezpłatnego korzystania z poufnych usług 
wspierania ofiar od momentu doznania 
krzywdy, w trakcie postępowania karnego 
i po jego zakończeniu oraz niezależnie od 
miejsca popełnienia przestępstwa.

Or. en
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostęp do usług wspierania ofiar nie 
był uzależniony od składania przez ofiarę 
zawiadomienia o przestępstwie 
właściwemu organowi.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wsparcie polegające na towarzyszeniu 
ofiarom i członkom ich rodzin, ich 
wsparciu i pomocy im, odpowiednio do ich 
potrzeb, podczas postępowania karnego;

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie emocjonalne i psychologiczne; c) wsparcie emocjonalne, psychologiczne i 
materialne; 

Or. en
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informacje na temat usług wspierania 
ofiar dostępnych w danym państwie 
członkowskim, o ile ofiary i członkowie 
ich rodzin zamieszkują w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w 
którym dokonano przestępstwa;

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) porady dotyczące zagrożenia 
zastraszeniem i dalszą wiktymizacją oraz 
tego, jak można im zapobiec i ich 
uniknąć.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
kierowanie ofiar przez organ, w którym 
składane jest zawiadomienie i inne 
właściwe agencje, do instytucji 
wspierających ofiary.

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
kierowanie ofiar przez właściwy organ i 
inne właściwe agencje, w których składane 
jest zawiadomienie, do instytucji 
wspierających ofiary. 
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Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają
ustanawianie lub rozwój instytucji 
specjalistycznego wsparcia obok ogólnych 
instytucji wspierania ofiar.

4. Państwa członkowskie zapewniają
ustanawianie lub rozwój instytucji 
specjalistycznego wsparcia, w tym 
instytucji specjalistycznego wsparcia ofiar 
przemocy na tle płciowym, ofiar przemocy 
w bliskich związkach i członków ich 
rodzin, obok ogólnych instytucji 
wspierania ofiar.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachęcanie państw członkowskich do ustanawiania instytucji 
specjalistycznego wsparcia, które będą uwzględniały szczególny charakter trudnej sytuacji 
ofiar przemocy na tle płciowym i przemocy w bliskich związkach. Tego rodzaju 
specjalistyczne wsparcie ma na celu zapewnienie kompleksowego wzmocnienia pozycji ofiar 
poprzez udzielanie im optymalnego wsparcia i pomocy dostosowanej do ich szczególnych 
potrzeb.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie promują i 
wspierają inicjatywy społecznościowe, w 
tym tworzenie grup zrzeszających ofiary 
lub członków ich rodzin, w celu 
stymulowania wzajemnego wsparcia, 
wzmocnienia pozycji ofiar lub członków 
ich rodzin oraz zwiększenia solidarności w 
społeczeństwie.
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Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają ofiarom 
pisemne potwierdzenie wszelkich 
zawiadomień o przestępstwie złożonych 
we właściwym organie państwa 
członkowskiego.

Państwa członkowskie zapewniają ofiarom 
pisemne potwierdzenie i kopię wszelkich 
zawiadomień o przestępstwie złożonych 
we właściwym organie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odebranie oświadczenia od ofiary 
bezpośrednio po złożeniu zawiadomienia o 
przestępstwie we właściwym organie;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie szczególnego narażenia i ochrona 
ofiar

Uznanie szczególnych potrzeb i ochrona 
ofiar

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność środków służących ochronie 
bezpieczeństwa ofiar oraz członków ich 
rodzin przed odwetem, zastraszeniem, 
ponowną lub dalszą wiktymizacją.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność środków służących ochronie 
bezpieczeństwa i godności ofiar oraz 
członków ich rodzin przed odwetem, 
zastraszeniem, ponowną lub dalszą 
wiktymizacją od momentu pierwszego 
kontaktu z właściwym organem, w toku 
postępowania karnego i po jego 
zakończeniu.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1 
obejmują w szczególności procedury 
fizycznej ochrony ofiar i członków ich 
rodzin, środki na rzecz zapewnienia, by 
unikano kontaktów między sprawcami i 
ofiarami w budynkach, w których 
prowadzone jest postępowanie karne oraz 
środki służące minimalizacji ryzyka 
urazów psychicznych i emocjonalnych u 
ofiar podczas przesłuchań lub zeznań oraz 
zapewnieniu ich bezpieczeństwa i ochronie 
godności.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 
obejmują w szczególności procedury 
fizycznej ochrony ofiar i członków ich 
rodzin, środki na rzecz zapewnienia, by 
unikano kontaktów między sprawcami i 
ofiarami oraz członkami ich rodzin w 
budynkach, w których prowadzone jest 
postępowanie karne oraz środki służące 
minimalizacji ryzyka urazów psychicznych 
i emocjonalnych u ofiar podczas 
przesłuchań lub zeznań oraz zapewnieniu 
ich bezpieczeństwa i ochronie godności.

Or. en
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Identyfikacja szczególnie narażonych ofiar Identyfikacja ofiar mających szczególne 
potrzeby

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszej dyrektywy poniższe 
kategorie ofiar uznawane są za szczególnie 
narażone ze względu na ich cechy 
osobiste:

1. Do celów niniejszej dyrektywy poniższe 
kategorie ofiar uznawane są za mające 
szczególne potrzeby ze względu na ich 
cechy osobiste:

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszej dyrektywy 
następujące kategorie ofiar uznawane są za 
szczególnie narażone ze względu na 
charakter lub rodzaj przestępstwa, którego 
padły ofiarą:

2. Do celów niniejszej dyrektywy 
następujące kategorie ofiar uznawane są za 
mające szczególne potrzeby ze względu na 
charakter lub rodzaj przestępstwa, którego 
padły ofiarą:

Or. en
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ofiary przemocy na tle płciowym;

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) ofiary przemocy w bliskich związkach;

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ofiary terroryzmu;

Or. en
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) ofiary przestępczości zorganizowanej.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
szybką i indywidualną ocenę wszystkich 
innych ofiar zgodnie z procedurami 
krajowymi, w celu ustalenia, czy, ze 
względu na ich cechy osobiste albo 
okoliczności, rodzaj lub charakter 
przestępstwa, są szczególnie narażone na 
wtórną lub ponowną wiktymizację lub 
zastraszenie.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
szybką i indywidualną ocenę wszystkich 
innych ofiar zgodnie z procedurami 
krajowymi, w celu ustalenia, czy, ze 
względu na ich cechy osobiste albo 
okoliczności, rodzaj lub charakter 
przestępstwa, mają one szczególne 
potrzeby ze względu na wtórną lub 
ponowną wiktymizację lub zastraszenie.

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
szybką i indywidualną ocenę wszystkich 
szczególnie narażonych ofiar określonych 
w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurami 
krajowymi, w celu ustalenia, z jakich 
środków specjalnych przewidzianych w 
art. 21 i 22 powinny korzystać. Dokonując 
tej oceny uwzględnia się życzenia 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
szybką i indywidualną ocenę wszystkich 
mających szczególne potrzeby ofiar 
określonych w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z 
procedurami krajowymi, w celu ustalenia, 
z jakich środków specjalnych 
przewidzianych w art. 21 i 22 powinny 
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szczególnie narażonej ofiary, w tym 
życzenie dotyczące niestosowania wobec 
niej środków specjalnych.

korzystać. 

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby oceny indywidualne, o których mowa 
w ust. 3 i 4, były przeprowadzane w 
regularnych odstępach w toku 
postępowania karnego w celu 
uwzględnienia wszelkich zmian cech 
osobowych lub okoliczności, potrzeb i 
życzeń ofiar. W ramach indywidualnej 
oceny należy uwzględnić następujące 
czynniki:
a) cechy osobowe ofiary takie jak wiek, 
płeć i tożsamość płciową, pochodzenie 
etniczne, rasę, religię, orientację 
seksualną, stan zdrowia, 
niepełnosprawność, status prawny, 
problemy z komunikacją, stosunek do 
podejrzanego lub oskarżonego oraz 
zależność od tych osób, uprzednie 
zetknięcie się z przestępstwami;
b) okoliczności przestępstwa takie jak to, 
że osoba padła ofiarą wiktymizacji za 
granicą; 
c) rodzaj lub charakter przestępstwa takie 
jak wykorzystanie, przemoc fizyczna lub 
seksualna;
d) życzenia ofiary mającej szczególne 
potrzeby, w tym życzenie dotyczące 
niestosowania wobec niej środków 
specjalnych.

Or. en
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Prawo dostępu do specjalistycznych usług 
wspierania ofiar dla ofiar przemocy na tle 
płciowym i przemocy w bliskich związkach
1. Państwa członkowskie zapewniają 
ofiarom przemocy na tle płciowym i 
przemocy w bliskich związkach oraz 
członkom ich rodzin, stosownie do ich 
potrzeb, możliwość bezpłatnego 
korzystania z poufnych specjalistycznych 
usług wspierania ofiar, które:
a) opierają się na zrozumieniu przemocy z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz 
koncentrują się na prawach człowieka i 
bezpieczeństwie ofiary;
b) opierają się na zintegrowanym 
podejściu, które uwzględnia stosunek 
między ofiarami, sprawcami, dziećmi i ich 
szerszym środowiskiem społecznym;
c) mają na celu uniknięcie wtórnej 
wiktymizacji;
d) są ukierunkowane na wzmocnienie 
pozycji ofiar przemocy i zwiększenie ich 
niezależności ekonomicznej;
e) umożliwiają, w stosownych 
przypadkach, zlokalizowanie szeregu 
różnych usług ochronnych i usług 
wsparcia na tych samych obszarach;
f) uwzględniają szczególne potrzeby ofiar, 
w tym dzieci będących ofiarami.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
terminowe udzielanie pomocy finansowej 
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ofiarom przemocy na tle płciowym i 
przemocy w bliskich związkach oraz 
zakazują wszelkich form dyskryminacji 
osób, które doświadczyły tego rodzaju 
przemocy, w tym w odniesieniu do statusu 
pracowniczego, własnościowego i 
mieszkaniowego oraz do świadczeń 
zabezpieczenia społecznego.

Or. en

Uzasadnienie
W tej poprawce wymieniono szereg celów i kryteriów, które należy spełniać w ramach usług 
wsparcia ofiar mających szczególne potrzeby, z uwzględnieniem tego, że dostęp do wsparcia 
jest nie tylko prawem przysługującym ofiarom, lecz także ma kluczowe znaczenie dla ochrony 
przed dalszą wiktymizacją i dla wzmocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej ofiar. Celem tej 
poprawki jest również udostępnienie ofiarom odpowiednich zasobów finansowych oraz 
nietolerowanie dyskryminacji ofiar przemocy na tle płciowym.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b
Prawo dostępu do ośrodków pomocy 
ofiarom gwałtu i przemocy seksualnej dla 
ofiar przemocy seksualnej
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ofiary przemocy seksualnej oraz 
członkowie ich rodzin mieli dostęp do 
ośrodków pomocy ofiarom gwałtu i 
przemocy seksualnej, które oferują 
możliwość wykonania badań lekarskich i 
obdukcji, wsparcie w radzeniu sobie z 
traumatycznymi przeżyciami oraz 
doradztwo na rzecz ofiar i członków ich 
rodzin.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na traumatyczny charakter przemocy seksualnej ofiarami tego rodzaju przemocy 



PR\889760PL.doc 49/67 PE480.616v01-00

PL

powinni zajmować się odpowiednio przeszkoleni i wyspecjalizowani pracownicy. W związku z 
tym w przedmiotowej poprawce położono szczególny nacisk na udzielenie tego rodzaju 
specjalistycznego wsparcia poprzez wezwanie państw członkowskich do umożliwienia 
stworzenia wystarczającej liczby łatwo dostępnych ośrodków pomocy ofiarom gwałtu i 
przemocy seksualnej. Rada Europy zaleca, aby jeden tego typu ośrodek przypadał na każde
200 000 mieszkańców.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stopniowo 
ustanawiają warunki niezbędne do 
zapewnienia możliwości unikania kontaktu 
między ofiarami i oskarżonymi lub
podejrzanymi we wszelkich miejscach, w 
których ofiary mają osobisty kontakt z 
organami publicznymi w związku ze 
statusem ofiary, a w szczególności 
miejscach, w których prowadzone jest 
postępowanie karne. 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
warunki niezbędne do zapewnienia 
możliwości unikania kontaktu między 
ofiarami oraz członkami ich rodzin i 
oskarżonymi, podejrzanymi lub sprawcami
we wszelkich miejscach, w których ofiary 
mają osobisty kontakt z właściwymi 
organami w związku ze statusem ofiary, a 
w szczególności miejscach, w których 
prowadzone jest postępowanie karne, 
chyba że taki kontakt jest wymagany w 
związku z postępowaniem karnym lub 
ofiary wyraziły inne życzenie.

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
przy planowaniu nowych budynków 
sądów zostaną uwzględnione oddzielne 
poczekalnie dla ofiar.

Or. en
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liczba przesłuchań ofiar była jak 
najmniejsza i by były one przeprowadzane 
tylko w tych przypadkach, gdy jest to 
ściśle niezbędne do celów postępowania 
karnego;

b) liczba przesłuchań ofiar była jak 
najmniejsza i by były one przeprowadzane 
tylko w tych przypadkach, gdy jest to 
ściśle niezbędne do celów dochodzenia i
postępowania karnego;

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ofiarom mogli towarzyszyć, 
odpowiednio do przypadkach, ich 
przedstawiciele prawni lub wybrana osoba, 
chyba że wydano uzasadnioną decyzję 
odmowną w stosunku do takiej osoby.

c) ofiarom mogli towarzyszyć ich 
przedstawiciele prawni lub, w stosownych 
przypadkach, wybrana osoba, chyba że 
wydano uzasadnioną decyzję odmowną w 
stosunku do takiej osoby.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku opóźnionego 
zawiadomienia o przemocy ze względu na 
strach przed odwetem, poniżeniem lub 
piętnowaniem tego rodzaju opóźnienie nie 
wywiera jakiegokolwiek niepożądanego 
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wpływu na zawiadomienie o przestępstwie. 

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej poprawce wprowadzono zakaz wyciągania przez sądy niekorzystnych 
wniosków z dowolnie długiego opóźnienia pomiędzy domniemanym dokonaniem aktu 
przemocy a zawiadomieniem o nim. Obowiązek, zgodnie z którym opóźnione zawiadomienie o 
akcie przemocy nie zostanie wykorzystane przeciwko ofierze, poparto również w orzecznictwie 
odnoszącym się do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo do ochrony szczególnie narażonych
ofiar w toku postępowania karnego

Prawo do ochrony mających szczególne 
potrzeby ofiar w toku postępowania 
karnego

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
szczególnie narażone ofiary, o których 
mowa w art. 18 korzystały ze środków 
przewidzianych w ust. 2 i 3 zgodnie z 
indywidualną oceną przewidzianą w art. 18 
ust. 4 oraz regułami swobody sędziowskiej.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
mające szczególne potrzeby ofiary, o 
których mowa w art. 18 korzystały ze 
środków przewidzianych w ust. 2 i 3 
zgodnie z indywidualną oceną 
przewidzianą w art. 18 ust. 4 oraz regułami 
swobody sędziowskiej.

Or. en
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Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególnie narażone ofiary mają 
możliwość korzystania w toku 
dochodzenia karnego z następujących 
środków:

2. Mające szczególne potrzeby ofiary mają 
możliwość korzystania w toku 
dochodzenia karnego z następujących 
środków:

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszystkie przesłuchania ofiar przemocy 
seksualnej prowadzone są przez osobę tej 
samej płci. 

d) wszystkie przesłuchania ofiar przemocy 
seksualnej, przemocy na tle płciowym i 
przemocy w bliskich związkach 
prowadzone są przez osobę płci wybranej 
przez ofiarę.

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczególnie narażone ofiary mają 
możliwość korzystania w toku 
postępowania sądowego z następujących 
środków:

3. Mające szczególne potrzeby ofiary mają 
możliwość korzystania w toku 
postępowania sądowego z następujących 
środków:
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Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w toku dochodzenia karnego wszystkie 
przesłuchania dzieci mogły być utrwalane 
audiowizualnie, a takie utrwalone 
przesłuchania mogły być wykorzystane, 
zgodnie z prawem krajowym, jako dowody 
w postępowaniu przed sądem karnym; 

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w toku dochodzenia i postępowania 
przed sądem karnym, organy sądowe
wyznaczyły specjalnego przedstawiciela 
dla ofiary, jeżeli, zgodnie z prawem 
krajowym, osoby, na których spoczywa 
odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą 
reprezentować dziecka ze względu na 
konflikt interesów między nimi a ofiarą, 
lub jeżeli dziecko nie ma opieki albo jest 
odłączone od rodziny.

b) w toku dochodzenia i postępowania 
przed sądem karnym, właściwe organy
wyznaczyły specjalnego przedstawiciela 
dla ofiary, jeżeli, zgodnie z prawem 
krajowym, osoby, na których spoczywa 
odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą 
reprezentować dziecka ze względu na 
konflikt interesów między nimi a ofiarą, 
lub jeżeli dziecko nie ma opieki albo jest 
odłączone od rodziny.

Or. en
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Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Państwa członkowskie w możliwie 
największym stopniu zapewniają ochronę 
życia prywatnego i rodzinnego ofiar oraz 
chronią dane osobowe ofiar od momentu 
pierwszego kontaktu z właściwym 
organem, w toku postępowania karnego i 
po jego zakończeniu.

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
organy sądowe mogły przyjmować w toku 
postępowania sądowego odpowiednie 
środki na rzecz ochrony prywatności i 
fotografii ofiar i członków ich rodzin.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
organy sądowe mogły przyjmować w toku 
dochodzenia karnego i postępowania 
sądowego odpowiednie środki na rzecz 
ochrony prywatności i fotografii ofiar i 
członków ich rodzin.

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Zapobieganie

1. Państwa członkowskie podejmują, 
w odpowiednich przypadkach we 
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współpracy z właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i innymi
zainteresowanymi stronami – również za 
pośrednictwem Internetu – odpowiednie 
działania, takie jak kampanie 
informacyjne i uświadamiające, programy 
badawcze i edukacyjne, służące 
podniesieniu świadomości na temat praw 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
ograniczeniu ryzyka, aby ludzie – a w 
szczególności dzieci – nie stały się 
ofiarami przestępstw. 
2. Państwa członkowskie opracowują 
specjalistyczne kampanie służące 
podniesieniu świadomości na temat 
przemocy na tle płciowym, 
ukierunkowane na uwrażliwianie 
społeczeństwa na przemoc na tle płciowym 
jako przejaw nierówności płci i 
naruszenia praw człowieka i na 
informowanie o przepisach dotyczących 
przemocy na tle płciowym i dostępnych 
środkach prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dopilnowanie, aby całe społeczeństwo zostało w pełni poinformowane 
o różnych formach przemocy oraz o różnych przejawach przemocy na tle płciowym. Aby to 
osiągnąć, konieczne jest prowadzenie publicznych kampanii uświadamiających, które 
uwzględniają i wyjaśniają przepisy przedmiotowej dyrektywy, oraz uwrażliwianie 
społeczeństwa na prawa człowieka i kwestie związane z równością płci. Tego rodzaju 
kampanie służyłyby również za narzędzie informujące ofiary o przysługujących im prawach i 
dostępnych usługach wsparcia.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23b
Ułatwianie zawiadamiania o przestępstwie
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Państwa członkowskie podejmują 
działania, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i innymi 
zainteresowanymi stronami, w celu 
ułatwienia ofiarom zawiadamiania o 
przestępstwach.

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
policja, prokuratorzy oraz personel sądowy 
otrzymali zarówno ogólne jak i 
specjalistyczne szkolenie na poziomie 
odpowiadającym ich kontaktom z ofiarami 
służące uwrażliwieniu ich na potrzeby ofiar 
oraz mające uświadomić im potrzeby ofiar 
oraz konieczność traktowania ich w sposób 
bezstronny, z szacunkiem i profesjonalnie.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
policja, prokuratorzy, personel sądowy, 
prawnicy i wszyscy inni urzędnicy, którzy 
mogą mieć kontakt z ofiarami, otrzymali 
zarówno ogólne jak i specjalistyczne 
szkolenie na poziomie odpowiadającym 
ich kontaktom z ofiarami służące 
uwrażliwieniu ich na potrzeby ofiar oraz 
mające uświadomić im potrzeby ofiar oraz 
konieczność traktowania ich w sposób 
bezstronny, z szacunkiem i profesjonalnie.

Or. en

Uzasadnienie
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. 
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Stosownie do odpowiednich 
obowiązków oraz rodzaju i poziomu 
kontaktów praktyka z ofiarami, szkolenie 
obejmuje co najmniej kwestie dotyczące 
wpływu przestępstwa na ofiary, zagrożenia 
zastraszeniem, ponowną i wtórną 
wiktymizacją oraz tego, jak można ich 
uniknąć, jak również dostępności i 
znaczenia wsparcia dla ofiar. 

4. Stosownie do odpowiednich 
obowiązków oraz rodzaju i poziomu 
kontaktów praktyka z ofiarami, szkolenie
obejmuje co najmniej kwestie dotyczące 
wpływu przestępstwa na ofiary, zagrożenia 
zastraszeniem, ponowną i wtórną 
wiktymizacją oraz tego, jak można ich 
uniknąć, dostępności i znaczenia wsparcia 
dla ofiar, zapobiegania i wykrywania 
przemocy, równości kobiet i mężczyzn 
oraz potrzeb i praw ofiar. 

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
organy, które pracują z ofiarami lub 
zapewniają im wsparcie, współpracowały 
na rzecz właściwego reagowania na 
potrzeby ofiar oraz minimalizacji 
negatywnego wpływu przestępstwa, 
zagrożenia wtórną lub ponowną 
wiktymizacją oraz obciążenia ofiar 
wynikającego z kontaktów ofiary z 
organami wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
organy, które pracują z ofiarami lub 
zapewniają im wsparcie, współpracowały 
na rzecz właściwego reagowania na 
potrzeby ofiar, ułatwiania zawiadamiania 
o przestępstwach oraz minimalizacji 
negatywnego wpływu przestępstwa, 
zagrożenia wtórną lub ponowną 
wiktymizacją oraz obciążenia ofiar 
wynikającego z kontaktów ofiary z 
organami wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych.

Or. en
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszystkie środki przyjęte zgodnie z 
niniejszą dyrektywą uwzględniały 
stosunek między ofiarami, sprawcami, 
dziećmi i ich szerszym otoczeniem w celu 
uniknięcia odrębnego postrzegania ich 
potrzeb lub nieuznania rzeczywistości 
społecznej.

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania legislacyjne lub inne 
działania w celu zapewnienia, że ocena 
zagrożenia życia ofiary, powagi jej 
sytuacji i zagrożenia ponowną przemocą 
jest przeprowadzana przez właściwe 
organy w celu zarządzania ryzykiem oraz 
zastosowania w razie potrzeby 
skoordynowanych środków 
bezpieczeństwa i udzielenia 
skoordynowanego wsparcia.

Or. en
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą i koordynują swoje działania w celu 
zapewnienia stworzenia spójnych ram 
prawnych, które będą promowały prawa 
człowieka i równość płci oraz 
zlikwidowanie przemocy na tle płciowym. 
W tym celu państwa członkowskie 
oceniają przepisy dotyczące innych 
obszarów prawa, takich jak prawo 
rodzinne i rozwodowe, prawo własności, 
przepisy i regulacje mieszkaniowe, prawo 
zabezpieczenia społecznego i prawo 
zatrudnienia, oraz w razie potrzeby 
dokonują przeglądu tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka przewiduje, że w celu zapewnienia pełnej skuteczności przyjęciu 
nowego prawodawstwa w zakresie praw ofiar uwzględniającego aspekt płci powinien 
towarzyszyć przegląd wszystkich innych właściwych przepisów. Zapewniłoby to spójne 
uwzględnienie dynamiki płci we wszystkich przepisach państw członkowskich i jako całość 
zaoferowałoby holistyczną odpowiedź na potrzeby ofiar.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Państwa członkowskie współpracują 
ze sobą w celu ułatwienia stworzenia – za 
pośrednictwem istniejących europejskich 
stowarzyszeń zajmujących się wsparciem 
ofiar – europejskiej sieci monitorowania 
ofiar i pomocy ofiarom w celu stworzenia 
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bazy danych statystycznych ułatwiających 
ocenę wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
tym danych dotyczących łącznej liczby, 
wieku, płci i przynależności państwowej 
ofiar, rodzaju usług ocenianych przez 
ofiary i wszelkich luk w świadczeniu 
usług. Europejska sieć jest również 
odpowiedzialna za rozwój, koordynację i 
współpracę w odniesieniu do najlepszych 
praktyk, norm jakościowych i kontekstu 
transgranicznego w celu umożliwienia 
ogólnounijnego korzystania z praw i usług 
określonych w niniejszej dyrektywie oraz 
zapewnienia do nich dostępu w całej UE.

Or. en

Uzasadnienie
W celu zobrazowania faktycznego rozmiaru przestępczości w UE należy – za pośrednictwem 
sieci już istniejących podmiotów – opracować skuteczny program wymiany danych między 
państwami członkowskimi. Takie rozwiązanie będzie się wiązało z niewielkimi kosztami, 
ponieważ nie wymaga tworzenia nowych agencji lub stowarzyszeń. Celem przedmiotowej 
poprawki jest wzmocnienie współpracy i przeprowadzania analiz porównawczych. Stworzenie 
paneuropejskiej bazy danych rzuciłoby światło na usługi wspierania ofiar oferowane w 
państwach członkowskich oraz przyczyniłoby się do ich wzmocnienia i zwiększenia ich 
skuteczności, a także dostarczyłoby lepszych dowodów na potrzeby porównywania 
najlepszych praktyk stosowanych w Europie. 

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
Europejskiej dane na temat stosowania 
krajowych procedur dotyczących ofiar 
przestępstw najpóźniej do dnia [dwa lata 
od daty przyjęcia]. 

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
Europejskiej dane na temat stosowania 
krajowych procedur dotyczących ofiar 
przestępstw, w tym przynajmniej na temat 
liczby ofiar i ich płci, wieku i 
przynależności państwowej, liczby, 
rodzaju lub charakteru zgłoszonych 
przestępstw oraz rodzaju usług 
zaoferowanych ofiarom, najpóźniej do 
dnia …*. 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Sprawozdanie

Do ….* Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszej 
dyrektywy. W razie konieczności do tego 
sprawozdania załącza się wnioski 
ustawodawcze.
_____________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji dotyczący dyrektywy 
dotyczącej praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw jako części pakietu legislacyjnego 
zmierzającego do wzmocnienia praw ofiar w UE, który obejmuje oprócz tego wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochronnych w 
sprawach cywilnych i komunikat w sprawie wzmocnienia praw ofiar w UE. Począwszy od 
wejścia w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r. oraz wytycznych dotyczących ustanowienia 
europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co przewiduje program 
sztokholmski, ochrona ofiar wszystkich przestępstw w UE należy do najważniejszych celów 
określonych w programie działania UE. 

Wniosek Komisji zwiększa potrzebę przyjęcia całościowych europejskich ram prawnych 
zapewniających wszystkich ofiarom przestępstw, niezależnie od ich statusu prawnego, 
uznanie i jak najszerszą ochronę na terytorium Unii. Wniosek ten częściowo wynika z decyzji 
ramowej Rady 2011/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym. Komisja zwiększyła prawa przysługujące wszystkim ofiarom każdego 
rodzaju przestępstwa poprzez ustanowienie minimalnych norm obowiązujących w całej UE, 
przyznając wszystkim ofiarom – niezależnie ich przynależności państwowej lub miejsca 
przestępstwa – między innymi prawa do informacji, prawo do zrozumienia i bycia 
zrozumianym, prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego, prawo dostępu do pomocy 
prawnej, praw dostępu do usług wspierania ofiar, prawo do bycia wysłuchanym, prawa do 
sprawiedliwości naprawczej, prawo na wypadek podjęcia decyzji o odmowie ścigania, prawo 
do unikania kontaktu między ofiarą i sprawcą, prawo do ochrony ofiary podczas 
przesłuchania w toku dochodzenia karnego. Istotne znaczenie ma również to, że przyszła 
dyrektywa zawiera jednolitą definicję „ofiary”, zgodnie z którą status ofiary nadaje się nie 
tylko osobom skrzywdzonym przez sprawcę, lecz także członkom ich bliskich rodzin. 

Sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują wiele propozycji przedstawionych w 
przedmiotowej dyrektywie. 

Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości ma priorytetowe znaczenie dla wszystkich obywateli, a 
zwłaszcza dla ofiar, których prawa są nieuwzględniane i niewysłuchiwane. Aby wywiązać się 
ze zobowiązań wynikających z programu sztokholmskiego, UE musi niezwłocznie 
wprowadzić wspólny i przejrzysty system sprawiedliwości, który będzie obowiązywał we 
wszystkich państwach członkowskich UE. Przedmiotowa dyrektywa nie tylko przyczyni się 
do ochrony praw ofiar, zapewni im wsparcie i ochronę, lecz także pomoże obywatelom 
europejskim zdobyć zaufanie do swojego krajowego systemu sądowego i systemów 
stosowanych w sąsiadujących państwach członkowskich UE poprzez harmonizację 
minimalnych norm. 

Zgodnie z procedurami związanymi ze stosowaniem Traktatu z Lizbony w artykule 51 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego dopuszcza się międzykomisyjne przygotowywanie 
sprawozdań. Podczas opracowywania przedmiotowego sprawozdania wykorzystano wyniki 
dyskusji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także współpracy pomiędzy 



PR\889760PL.doc 63/67 PE480.616v01-00

PL

sprawozdawczyniami. 

Ogólne podejście – wzmocnienie praw ofiar 

W celu ochrony potrzeb ofiar w poszczególnych państwach członkowskich można też podjąć 
inne działania niż tylko te przedstawione we wniosku Komisji. Wszystkie ofiary, niezależnie 
od ich pochodzenia lub doznanej krzywdy, muszą mieć poczucie, że zostały uwzględnione w 
przedmiotowej dyrektywie. Z badań i danych wynika, że zbyt wiele ofiar nie zgłasza 
przestępstw ze względu na strach, niepewność, brak zaufania lub informacji. Ze względu na 
swoją bezbronność ofiary są wręcz sparaliżowane trudnym doświadczeniem, co sprawia, że 
mają trudności z radzeniem sobie z procedurami prawnymi. W związku z tym ważne jest, aby 
ofiarom udzielać wsparcia od momentu, w którym zostały skrzywdzone. Na wszystkich 
etapach procesu prawnego ofiary muszą być traktowane z szacunkiem i godnością, a jeśli 
chodzi o względy praktyczne, komunikacja z nimi musi odbywać się w języku, który 
rozumieją. 

Sprawozdawczynie uważają, że niektóre aspekty należy jeszcze bardziej podkreślić i 
uszczegółowić. W związku z tym prawo do otrzymywania informacji od momentu 
pierwszego kontaktu z właściwym organem zostało rozszerzone i pogłębione w odniesieniu 
do ofiar, które doświadczyły poważnej traumy. Prawo do otrzymania informacji o swojej 
sprawie obejmuje udzielenie ofierze przez państwo członkowskie pomocy w momencie 
powiadomienia ofiary o zwolnieniu sprawcy. Ze względu na możliwy nacisk psychologiczny 
oraz na komfort osoby, która doświadczyła przemocy, ofiara powinna mieć prawo do 
odmowy otrzymania niektórych informacji i do wycofania tej odmowy w dowolnym 
momencie. 

Ofierze należy zaoferować bezpłatne wsparcie od momentu, w którym doznała krzywdy. 
Takie wsparcie obejmuje również dzieci i członków rodziny ofiary. Wsparcie ofiar powinno 
również zostać przekształcone w programy lub inicjatywy społecznościowe promowane przez 
państwa członkowskie. Powszechniejsze uznanie wiktymizacji w społeczeństwie jest ważne 
dla ofiar z uwagi na to, że powrót do normalności wiąże się z doświadczeniem przez ofiary 
pozytywnych reakcji ze strony społeczeństwa, co wskazuje na uznanie szczególnego stanu 
ofiar i ich trudnej sytuacji. Sprawozdawczynie są zdania, że media powinny odgrywać ważną 
rolę w zachęcaniu do uznania wiktymizacji w społeczeństwie oraz jednocześnie powinny 
podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia ochrony życia prywatnego i 
rodzinnego ofiar oraz członków ich rodzin w ramach swojej działalności informacyjnej. 

Sprawozdawczynie zdają sobie sprawę, że dodatkowe działania, jakie zaleca się państwom 
członkowskim, mogą obejmować, w niektórych przypadkach, zmianę ukierunkowania lub 
zwiększenie mobilizacji zasobów, jakimi dysponują władze krajowe. Należy jednak pamiętać 
o tym, że zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej łączny koszt przestępstw – ponoszony 
nie tylko przez ofiary, lecz także przez pracodawców, państwo i całe społeczeństwo – wynosi 
w Unii Europejskiej około 233 mld euro rocznie. Koszty te wynikają nie tylko z samego 
przestępstwa, lecz także z braku odpowiedniego wsparcia ofiary w procesie rehabilitacji i 
radzeniu sobie z postępowaniem karnym. Wszelkie wysiłki zmierzające do wzmocnienia 
praw ofiar i zaoferowania im odpowiednich usług wsparcia należy postrzegać zatem jako 
opłacalne działanie, które przyczyni się do ułatwienia zawiadamiania o przestępstwach oraz 
zachowania zrównoważonego charakteru krajowych systemów sprawiedliwości i opieki 
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zdrowotnej.

Dalsza ochrona ofiar mających szczególne potrzeby

Sprawozdawczynie popierają ogólną koncepcję dyrektywy ustanawiającej normy minimalne 
w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, lecz uważają, że konieczne jest 
podjęcie dalszych działań zapewniających dostęp do usług wsparcia ofiarom, które są 
szczególnie narażone na dalszą krzywdę, zastraszanie lub ponowną wiktymizację w trakcie 
postępowania karnego. 

Sprawozdawczynie zgadzają się z propozycją Komisji dotyczącą odniesienia do szczególnie 
narażonych ofiar, lecz preferują sformułowanie „ofiary mające szczególne potrzeby”. 
Terminologię stosowaną we wniosku Komisji, zgodnie z którą kategoria ofiar, o której mowa, 
jest zdefiniowana jako „szczególnie narażone ofiary”, można by uznać za nieumyślnie 
dyskryminującą. Wiele ofiar, w tym ofiary przemocy na tle płciowym, nie chce, by kojarzono 
je z tym, że są szczególnie narażone. Ofiary przemocy na tle płciowym mogą jednak mieć 
szczególne potrzeby, co nie wpłynie na postrzeganie ich jako osób szczególnie narażonych. 
We wniosku Komisji słusznie zaznaczono, że dzieci i osoby niepełnosprawne są szczególnie 
narażonymi ofiarami ze względu na ich cechy osobowe. Faktycznie logiczne wydaje się 
zdefiniowanie osoby niepełnosprawnej, kobiety, która padła ofiarą napaści na tle seksualnym, 
lub dziecka jako ofiary szczególnie narażonej, lecz cechy osobowe ofiar, którymi 
charakteryzowały się jeszcze zanim padły ofiarą przestępstwa, nie powinny być postrzegane 
za jedyne kryteria służące ich zdefiniowaniu. W związku z tym sprawozdawczynie 
opowiadają się za nazywaniem tej grupy „ofiarami mającymi szczególne potrzeby” oraz za 
udostępnieniem tego rodzaju ofiarom szczególnych środków wsparcia. 

Takie środki obejmują między innymi udzielenie schronienia, pomoc medyczną, badania z 
zakresu medycyny sądowej, doradztwo psychologiczne i prawne. Tego rodzaju usługi 
wsparcia powinny być dostatecznie rozpowszechnione w całym kraju i dostępne dla 
wszystkich ofiar.

W celu dalszej oceny okoliczności i cech ofiar sprawozdawczynie wprowadziły również 
dodatkowe definicje, a mianowicie „przemoc na tle płciowym” i „przemoc w bliskim 
związku”. Przemoc na tle płciowym oznacza przemoc skierowaną wobec osoby ze względu 
na jej płeć. Przemoc w bliskim związku obejmuje przemoc ze strony partnerów intymnych, 
byłych partnerów lub innych członków rodziny i prowadzi do dyskryminacji i naruszenia 
podstawowych wolności ofiar.

Pomagając ofiarom mającym szczególne potrzeby ze względu na charakter przestępstwa, 
powinniśmy również pamiętać o innych rodzajach ofiar, nie tylko o ofiarach handlu ludźmi 
lub ofiarach przemocy seksualnej (o których jest mowa w tekście Komisji). 

Do kategorii ofiar mających szczególne potrzeby należy również zaliczyć ofiary terroryzmu, 
ofiary przestępczości zorganizowanej, ofiary przemocy w bliskich związkach oraz ofiary 
przemocy na tle płciowym. Jako że przestępstwa przybierają różne formy, ofiary również 
mają różne potrzeby. Ważne jest nie tylko samo zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby 
ofiar, lecz także sposób zwrócenia uwagi. Na przykład główna różnica między ofiarami 
terroryzmu i innymi ofiarami polega na kontekście, w którym następuje wiktymizacja 
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terrorystyczna, oraz na osobach padających jej ofiarą. Ofiary terroryzmu już z samej definicji 
są atakowane jako przedstawiciele większej grupy. Uznanie ich wiktymizacji wymaga 
uznania tego faktu. Wsparcie grup ofiar terroryzmu obejmuje uwzględnienie potrzeb ofiar, 
między innymi potrzeby ich wsparcia prawnego, które można podzielić na cztery kategorie: 
prawo do sprawiedliwości, godności, prawdy i pamięci, przy czym prawo do pamięci oznacza 
niepochwalenie działalności terrorystycznej i wiktymizacji oraz zachowanie pamięci o 
zdarzeniach terrorystycznych z myślą o kolejnych pokoleniach.

Ocena indywidualna i szkolenia

Pomijając konwencjonalne wsparcie ofiar, oprócz skoncentrowania się w pierwszej kolejności 
na ofiarach, których doświadczenia okazały się szczególnie drastyczne, należy koniecznie 
uwzględnić: poważne narażenie, poważne szkody lub traumatyczne straty; traumatyczne 
doświadczenia; obecną lub wcześniejszą historię choroby psychicznej i stosowane metody 
leczenia; brak wsparcia społecznego; brak wsparcia ze strony bliskiej rodziny i przyjaciół. 
Należy dołożyć wszelkich starań w celu objęcia ochroną tych członków społeczeństwa, 
którzy są samotni, ponieważ wsparcie społeczne lub pomoc na dalszych etapach rehabilitacji 
mogą być dla nich szczególnie ważne.

W związku z tym sprawozdawczynie uważają, że oceny indywidualne powinny być 
przeprowadzane od momentu doznania krzywdy przez ofiarę. Takie oceny pozwolą określić 
potrzeby ofiar przed rozpoczęciem postępowania karnego, a także w jego toku i po jego 
zakończeniu. W trakcie postępowania karnego władze często nie znają potrzeb ofiary, co 
sprawia, że ofierze trudno jest zaangażować się we współpracę. Policjanci, prokuratorzy i inni 
pracownicy powinni przejść przeszkolenie pozwalające im postępować z ofiarą w odpowiedni 
sposób, w zależności od rodzaju przestępstwa. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb ofiar 
przemocy na tle płciowym i przemocy w bliskich związkach sprawozdawczynie domagają się 
w szczególności, aby pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci i osoby zatrudnione w 
służbach wspierania ofiar przeszli przeszkolenie, które uwrażliwi ich na aspekt płci oraz 
umożliwi im szybkie rozpoznawanie potrzeb ofiar i udzielanie odpowiedniego wsparcia 
ofiarom. Zgodnie z duchem współpracy sprawozdawczynie uważają, że tego rodzaju 
szkolenia powinny być prowadzone po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i 
dostawcami usług na rzecz ofiar przemocy na tle płciowym, a także powinny zostać 
zinstytucjonalizowane i ujednolicone we wszystkich państwach członkowskich.

Zrozumienie dynamiki płci związanej z prawami ofiar

Przemoc na tle płciowym jest formą przemocy, której ofiarami w przeważającej mierze są 
kobiety i która może być powiązana z przemocą w bliskich związkach, lecz która nie 
ogranicza się do tego rodzaju przemocy. Z badań wynika, że w Europie od jednej piątej do 
jednej czwartej populacji kobiet doznało przemocy fizycznej co najmniej raz w ciągu swojego 
dorosłego życia oraz że ponad jedna dziesiąta doznało przemocy na tle seksualnym z użyciem 
siły. W związku z tym sprawozdawczynie uważają, że należy uznać za niezgodne z prawem 
wszystkie formy przemocy na tle płciowym oraz zapewnić ofiarom takiej przemocy 
szczególne środki zapobiegawcze, ochronne i prawne. 

W tym celu sprawozdawczynie określają jasny obowiązek, zgodnie z którym wsparcie ofiar 
mających szczególne potrzeby musi uwzględniać dynamikę płci oraz musi być udzielane w 



PE480.616v01-00 66/67 PR\889760PL.doc

PL

ramach równości płci i praw człowieka. Sprawozdawczynie wyrażają nadzieję, że tego 
rodzaju podejście ma również kluczowe znaczenie dla uniknięcia wtórnej wiktymizacji ofiar 
przemocy na tle płciowym. 

Sprawozdawczynie dążą do dopilnowania, aby kompleksowa definicja „ofiary” została 
przyjęta na szczeblu europejskim oraz aby podczas planowania odpowiednich usług wsparcia 
lub szkolenia praktyków mających bezpośredni kontakt z ofiarami uwzględniono konkretną 
sytuację ofiar mających szczególne potrzeby. W tym celu w przedmiotowej dyrektywie 
uwzględniono szereg praw, które należy zagwarantować ofiarom; poza tym przedmiotowa 
dyrektywa przyczynia się do wypełnienia znaczącej luki w ochronie praw człowieka 
przysługujących ofiarom przestępstw. Sprawozdawczynie twierdzą również, że przemoc na 
tle seksualnym jest przejawem nierówności płci i naruszenia praw człowieka, i w związku z 
tym apelują o uznanie przemocy wobec kobiet jako formy dyskryminacji, z której należy zdać 
sobie sprawę i którą należy zwalczać. 

Pogłębienie współpracy i zwiększenie koordynacji w celu ochrony ofiar

Państwom członkowskim zaleca się ponadto opracowanie ogólnego wielopodmiotowego 
podejścia, które zapewni skuteczną koordynację między organami udzielającymi wsparcia 
ofiarom. W tym kontekście przedmiotowa dyrektywa przewiduje stworzenie formalnych lub 
nieformalnych struktur, które umożliwiłyby pracownikom organów sądowych, organów 
ścigania i organizacji pozarządowych znormalizowaną współpracę. Sprawozdawczynie 
uważają, że skoordynowane podejście do wszystkich ofiar zminimalizowałoby negatywny 
wpływ przestępstwa, zagrożenie wtórną lub ponowną wiktymizacją, lub wtórnym lub 
ponownym piętnowaniem oraz obciążenie ofiar związane z wielokrotnymi kontaktami ofiary 
z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Zapewnienie ochrony prywatności ofiar

Sprawozdawczynie określają wyraźny obowiązek ochrony życia prywatnego i rodzinnego 
ofiar w toku postępowania karnego oraz po jego zakończeniu. Ochrona prywatności ofiar jest 
konieczna niezależnie od rodzaju krzywdy, ponieważ ochrona prywatności wiąże się z 
potrzebami ofiar odnoszącymi się ogólnie do powrotu do zdrowia psychicznego, a w 
szczególności do procesu prawnego. Na przykład media w wielu przypadkach mogą narazić 
ofiary przestępstw lub osoby, które doświadczyły przemocy, na dalszą wiktymizację poprzez 
intensyfikację odczuć związanych z naruszeniem praw, dezorientacją i utratą kontroli. W 
związku z tym sprawozdawczynie apelują również do mediów o przedsięwzięcie „środków 
samoregulacji” w celu ochrony integralności osobistej ofiar przed natarczywością mediów. 

Sieć europejska i statystyki

Ofiary muszą wiedzieć, że przysługujące im prawa zostaną ujednolicone w całej UE. 
Kampanie informacyjne i uświadamiające, programy badawcze i edukacyjne oraz współpraca 
z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego powinny być prowadzone za pośrednictwem 
odpowiednio zsynchronizowanych kampanii pomiędzy państwami członkowskimi UE. 
Ponadto w celu ostatecznego zwalczania przestępstw konieczne są gromadzenie i wymiana 
danych dotyczących wszystkich rodzajów ofiar. W związku z tym sprawozdawczynie apelują 
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o ustanowienie, za pośrednictwem już istniejących europejskich stowarzyszeń zajmujących 
się potrzebami ofiar, europejskiej sieci monitorowania ofiar i pomocy ofiarom w celu
stworzenia bazy danych statystycznych dotyczących liczby, wieku, płci i przynależności 
państwowej ofiar. Tego rodzaju sieć mogłaby posłużyć za podstawę przyszłych dyrektyw 
mających na celu dalsze wzmocnienie rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

Podziękowania

Sprawozdawczynie dziękują za wyjaśnienia udzielone przez Komisję za pośrednictwem DG 
ds. Sprawiedliwości oraz za owocną wymianę poglądów z kontrsprawozdawcami i duńską 
prezydencją UE. Sprawozdawczynie pragną również podziękować organizacjom, w tym 
organizacjom pozarządowym, i stowarzyszeniom za przekazanie stanowisk i ekspertyz 
dotyczących praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.


