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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind stabilirea unor standarde minime privind drepturile, sprijinul acordat și 
protejarea victimelor criminalității
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0275),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea 
Parlamentului (C7–0127/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, de către ... Parlament, în care se susține că 
proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, în temeiul articolului 51 
din Regulamentul său de procedură (A7-0000/2012),

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al 
Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În Rezoluția sa din 10 iunie 2011 
referitoare la o foaie de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor și protecției 
victimelor, în special în cadrul 
procedurilor penale, Consiliul a stipulat 
că, la nivelul Uniunii, ar trebui 
desfășurate acțiuni în vederea 
consolidării drepturilor, a sprijinirii și a 
protejării victimelor criminalității. În 
acest scop, în conformitate cu rezoluția 
menționată, prezenta directivă urmărește 
să revizuiască și să completeze principiile 
stabilite în Decizia-cadru 2001/220/JAI1 și 
să determine progrese semnificative în 
ceea ce privește nivelul de protejare a 
victimelor în întreaga Uniune, în special 
în cadrul procedurilor penale.
____________________

1JO L 82, 22.3.2001, p. 1.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă face parte dintr-un 
pachet legislativ care urmărește să 
consolideze drepturile victimelor în 
Uniune. La implementarea prezentei 
directive, statele membre ar trebui să țină 
seama de Directiva 2011/99/UE din 13 
decembrie 2011 a Parlamentului 
European și a Consiliului privind ordinul 
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european de protecție1 și de Regulamentul 
(UE) nr. .../2012 [privind recunoașterea 
reciprocă a măsurilor de protecție în 
materie civilă]*.
_____________________

1JO L 388, 21.12.11, p. 2.
* JO, a se insera numărul, titlul și 
trimiterea.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La 7 aprilie 2011, Consiliul Europei 
a adoptat Convenția privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice, care stabilește 
standarde ridicate în materie de prevenire 
a violenței de gen, de protejare și de 
asistență acordată victimelor unor astfel 
de violențe și de urmărire în justiție a 
persoanelor care comit astfel de violențe.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pactul european pentru egalitatea de 
gen pentru perioada 2011 – 2020, adoptat 
de Consiliul European1, reafirmă 
angajamentele Uniunii privind eliminarea 
diferențelor pe bază de gen în materie de 
ocupare a forței de muncă, educație și 
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protecție socială, promovarea unui mai 
bun echilibru între muncă și viață pentru 
bărbați și femei și combaterea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor.
__________________
1 Anexat la Concluziile Consiliului din 7 
martie 2011 (7166/11).

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate publică, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces suficient la 
justiție. 

(5) Criminalitatea este în aceeași măsură o 
încălcare a drepturilor societății și o violare 
a drepturilor individuale ale victimelor. Ca 
atare, victimele ar trebui să fie recunoscute 
și tratate în mod respectuos, atent și 
profesional în toate contactele cu orice 
autoritate competentă, în cadrul oricărui 
serviciu de sprijinire a victimelor sau de 
justiție reparatorie, luându-se în 
considerare situația lor personală și nevoile 
lor imediate, vârsta, sexul, handicapul și 
nivelul de maturitate și respectându-se pe 
deplin integritatea lor fizică, mentală și 
morală. Victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva victimizării și intimidării 
secundare și repetate, să primească sprijin 
adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 
și să beneficieze de un acces efectiv la 
justiție.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7)Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, viață privată și 
familială, dreptul la proprietate, drepturile 
minorilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, precum și dreptul 
la un proces echitabil.

(7) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Mai precis, aceasta caută să 
promoveze dreptul la demnitate, viață, 
integritate fizică și mentală, dreptul la 
nediscriminare, precum și dreptul la 
respectarea vieții private și a vieții de 
familie, dreptul la proprietate, drepturile 
minorilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, precum și dreptul 
la un proces echitabil.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 

(9) O persoană ar trebui considerată drept 
victimă indiferent dacă autorul a fost 
identificat, arestat, urmărit în justiție sau 
condamnat și indiferent de relațiile 
familiale dintre autor și victimă. Membrii 
familiei victimei suferă și ele de prejudicii 
în urma infracțiunii, în special dacă este 
vorba de membrii familiei unei victime 
decedate care au interese legitime în cadrul 
procedurilor penale. Aceste victime 
indirecte ar trebui prin urmare să 
beneficieze și ele de protecție, în temeiul 
prezentei directive. Victimele au nevoie de 
sprijin și asistență adecvată chiar și înainte 
de raportarea unei infracțiuni. Un astfel de 



PE480.616v01-00 10/65 PR\889760RO.doc

RO

sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea. 

sprijin poate fi decisiv atât pentru 
recuperarea victimei, cât și pentru orice 
decizie de a raporta în cele din urmă 
infracțiunea. Acolo unde este cazul, 
măsurile privind acest sprijin și această 
asistență ar trebui să fie specifice 
genurilor.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Victimizarea care survine nu ca o 
consecință directă a unui act criminal, ci 
prin reacția manifestată de instituții și 
persoane față de victime, cunoscută și sub 
denumirea de „victimizare secundară”, ar 
trebui evitată prin servicii furnizate 
victimelor care să demonstreze o abordare 
pertinentă în raport cu beneficiarii lor. 
Aceste servicii ar trebui să țină cont de 
dinamica de gen, de impactul și 
consecințele formelor specifice de violență, 
operând totodată în cadrul egalității de gen 
și al drepturilor omului.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaște rolul esențial al serviciilor de sprijinire a victimelor în ceea ce 
privește garantarea faptului că nu vor fi expuse victimizării secundare. În acest scop, 
recomandă statelor membre să ia măsuri pentru ca serviciile de sprijin să recunoască efectele 
expunerii la violență și durata procesului de recuperare și să trateze victimele astfel încât să 
se evite victimizarea secundară. Amendamentul constituie un ecou al dispozițiilor similare din 
Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Deși obiectivul final trebuie să fie 
acela de a preveni producerea vătămării, 
se pot face multe pentru a reduce la 
minimum dizabilitățile și deteriorarea 
sănătății provocate în consecința sa, în 
pofida celor mai intense eforturi de a o 
împiedica să survină. Furnizarea unor 
servicii de îngrijire și sprijin de înaltă 
calitate pentru victime este, în consecință, 
o componentă esențială a oricărui 
răspuns la vătămarea provocată cu sau 
fără intenție. Serviciile adecvate destinate 
victimelor care au suferit răni ce nu sunt 
fatale pot preveni nenorociri viitoare, pot 
reduce numărul dizabilităților pe termen 
scurt și lung și ajută persoanele afectate 
să facă față impactului vătămării asupra 
vieții lor. În acest context, dreptul 
victimelor de acces la servicii medicale de 
urgență nu este suficient și se impune 
recunoașterea pe deplin a reabilitării pe 
termen lung și a accesului la servicii ca
îngrijirea recuperatorie și chirurgia 
corectivă.

Or. en

Justificare
Dacă accesul în timp util la îngrijiri de sănătate este esențial în primele momente de după 
producerea violențelor, recuperarea pe termen lung și evitarea altor violențe nu pot fi 
asigurate decât prin accesul la servicii de îngrijire și sprijinire a victimelor.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Legătura dintre violența 
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interpersonală, inegalitate și drepturile 
omului a atras din ce în ce mai mult atenția 
în domeniul juridic, în cercetare și în 
practică. Vătămarea suferită de victime ca 
rezultat al criminalității și al abuzului de 
putere trebuie recunoscută în mod 
corespunzător, deoarece acestea sunt 
dependente emoțional, fizic, financiar sau 
social de infractor. 

Or. en

Justificare

Inegalitatea poate constitui o cauză subiacentă a victimizării care, la rândul ei, este un 
element constitutiv al încălcării drepturilor omului, plasând chestiunea direct în sfera 
drepturilor fundamentale. Amendamentul acordă o atenție deosebită victimelor aflate în 
raporturi emoționale, financiare sau de alt tip cu infractorul și cere recunoașterea nevoilor 
specifice ale acestora în termeni de recuperare și reabilitare. Amendamentul face uz de 
jurisprudența legată de CEDAW (Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor).

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Atunci când sunt furnizate informații, 
trebuie oferite suficiente detalii pentru a se 
garanta că victimele sunt tratate cu respect 
și pentru a le permite acestora să ia decizii 
în cunoștință de cauză cu privire la 
participarea lor la proceduri și la modul în 
care își pot exercita drepturile. În acest 
sens, informațiile care îi permit victimei să 
cunoască stadiul curent al oricăror 
proceduri și evoluția acestora sunt extrem 
de importante. Acest lucru este valabil și 
pentru informațiile care îi permit victimei 
să decidă dacă să conteste o decizie de a 
neîncepere a urmăririi penale.

(10) Atunci când sunt furnizate informații, 
trebuie oferite suficiente detalii pentru a se 
garanta că victimele sunt tratate cu respect 
și pentru a le permite acestora să ia decizii 
în cunoștință de cauză cu privire la 
participarea lor la proceduri și la modul în 
care își pot exercita drepturile. În acest 
sens, informațiile care îi permit victimei să 
cunoască stadiul curent al oricăror 
proceduri și evoluția acestora sunt extrem 
de importante. Acest lucru este valabil și 
pentru informațiile care îi permit victimei 
să decidă dacă să conteste o decizie de a 
neîncepere a urmăririi penale. Atunci când 
sunt oferite informații referitoare la 
eliberarea infractorului, victimele și 
familiile acestora ar trebui să fie sprijinite 
și asistate în mod efectiv, dacă este cazul 
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prin intermediul serviciilor de sprijinire a 
victimelor, pentru a reduce la minimum 
riscul de victimizare secundară și pentru a 
le ajuta să facă față stresului psihologic 
care rezultă din astfel de informații.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile publice, serviciile de sprijinire 
a victimelor și serviciile de justiție 
reparatorie ar trebui să fie, pe cât posibil, 
prezentate printr-o serie de mijloace mass-
media într-o manieră care poate fi înțeleasă 
de către victimă. De asemenea, trebuie 
garantat faptul că victima poate fi înțeleasă 
în cursul procedurilor. În acest sens, 
cunoașterea de către victimă a limbii 
folosite pentru furnizarea informațiilor, 
vârsta, maturitatea, capacitățile intelectuale 
și emoționale, nivelurile de instruire și 
orice deficiență mentală sau fizică, cum ar 
fi cele legate de văz sau de auz, ar trebui să 
fie luate în considerare. De asemenea, 
limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar trebui luate în 
considerare în cursul procedurii penale.

(11) Informațiile și consilierea furnizate de 
autoritățile competente, serviciile de 
sprijinire a victimelor și serviciile de 
justiție reparatorie ar trebui să fie, pe cât 
posibil, prezentate printr-o serie de 
mijloace mass-media într-o manieră care 
poate fi înțeleasă de către victimă. De 
asemenea, trebuie garantat faptul că 
victima poate fi înțeleasă în cursul 
procedurilor. În acest sens, cunoașterea de 
către victimă a limbii folosite pentru 
furnizarea informațiilor, vârsta, 
maturitatea, capacitățile intelectuale și 
emoționale, nivelurile de instruire și orice 
deficiență mentală sau fizică, cum ar fi cele 
legate de văz sau de auz, ar trebui să fie 
luate în considerare. De asemenea, 
limitările privind capacitatea unei victime 
de a comunica informații ar trebui luate în 
considerare în cursul procedurii penale.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
trebuie să fie disponibile doar în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile.

(12) Justiția nu poate fi înfăptuită efectiv 
decât dacă victima poate să explice în mod 
adecvat circumstanțele infracțiunii a cărei 
victimă a fost și să furnizeze probe 
autorităților competente într-un mod 
inteligibil. Este la fel de important să se 
garanteze faptul că victima este tratată cu 
respect și că își poate exercita drepturile. 
De asemenea, ar trebui ca în timpul 
audierii victimei și pe durata participărilor 
acesteia la audierile în fața instanței să fie 
întotdeauna disponibile servicii gratuite de 
interpretariat. Pentru alte aspecte ale 
procedurii penale, necesitatea interpretării 
și a traducerii poate varia în funcție de 
aspecte specifice, de statutul victimei și de 
implicarea acesteia în procedură, precum și 
de orice drepturi specifice de care ar putea 
beneficia. Ca atare, serviciile de 
interpretariat și traducere în aceste cazuri 
ar trebui să fie disponibile în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru ca 
victima să își poată exercita drepturile. În 
conformitate cu prezenta directivă, 
interpretarea și traducerea ar trebui 
oferite într-una dintre limbile pe care 
victimele le vorbesc și înțeleg, pentru a le 
permite să-și exercite pe deplin drepturile.

Or. en

Justificare
Limbajul și modul în care autoritățile comunică cu victimele este esențial pentru a evita 
intimidarea și tratamentul lipsit de respect. Ele ar putea înrăutăți situația victimelor și ar 
putea complica procesul juridic. Victimele nu ar trebui să dezvolte un sentiment de vinovăție 
pentru propria lor dramă. Comunicarea și traducerea într-o limbă pe care victimele o înțeleg 
clar trebuie să fie garantate.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost.

(13) Sprijinul, indiferent că este furnizat de 
organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale, ar trebui să fie 
disponibil încă din momentul săvârșirii 
infracțiunii, precum și în cursul 
procedurilor penale și ulterior acestor 
proceduri, în conformitate cu nevoile 
victimelor. Sprijinul ar trebui furnizat prin 
diverse mijloace, fără formalități excesive 
și printr-o distribuție geografică suficientă 
pentru a oferi tuturor victimelor 
posibilitatea de a accesa aceste servicii. 
Anumite categorii de victime, printre care 
victimele actelor de violență sexuală, ale 
actelor de violență îndreptată împotriva 
femeilor, ale infracțiunilor declanșate de 
ura rasială sau de alte infracțiuni generate 
de discriminare, precum și victimele 
terorismului au adesea nevoie de servicii 
de asistență specializată, date fiind 
circumstanțele specifice ale infracțiunii ale 
cărei victime au fost. Statele membre ar 
trebui să furnizeze resursele necesare
pentru sprijinirea, asistarea și protejarea 
victimelor. 

Or. en

Justificare

Acest amendament recomandă statelor membre să participe proactiv la conceperea 
serviciilor de sprijinire a victimelor și să furnizeze resursele necesare acestora. Finanțarea 
serviciilor de sprijinire a victimelor este una dintre modalitățile de punere cu mai multă 
fermitate în practică a drepturilor victimelor, fapt care se reflectă și în prevederile Convenției 
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice. 
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia. 
Această vulnerabilitate poate fi dedusă în 
linii generale din caracteristicile personale 
ale victimei și din tipul sau natura crimei. 
Pe această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale și ale traficului de 
persoane sunt în majoritatea cazurilor 
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

(17) Unele victime sunt extrem de expuse 
în cursul procedurilor penale la 
victimizarea și intimidarea secundară și 
repetată de către cel care a săvârșit 
infracțiunea sau de complicii acestuia și 
au, în consecință, nevoi specifice.. Această 
vulnerabilitate poate fi dedusă în linii 
generale din caracteristicile personale ale 
victimei și din tipul sau natura crimei. Pe 
această bază, unele victime cum ar fi 
copiii, persoanele cu handicap, victimele 
violenței sexuale, victimele violențelor de 
gen, victimele violențelor în cadrul unor 
relații apropiate, victimele terorismului și 
crimei organizate, precum și ale traficului 
de persoane sunt în majoritatea cazurilor
expuse victimizării suplimentare și necesită 
măsuri de protecție speciale. Accesul la 
astfel de măsuri de protecție nu ar trebui 
limitat decât în circumstanțe excepționale, 
cum ar situațiile în care se iau în 
considerare drepturile fundamentale ale 
persoanei învinuite sau suspectate sau cele 
în care victima dorește acest lucru. În cazul 
victimelor traficului de persoane, abuzului 
sexual asupra minorilor, exploatării sexuale 
sau pornografiei infantile, pentru care 
există deja dispoziții specifice mai detaliate 
în diverse acte care au fost adoptate sau 
care fac obiectul negocierilor, prezenta 
directivă nu abordează aceleași aspecte.

Or. en

Justificare

Definirea victimelor ca fiind vulnerabile este privită ca o discriminare neintenționată, 
deoarece ia în considerare caracteristicile personale ale victimelor dinainte de a fi fost 
obiectul unei infracțiuni drept unic criteriu definitoriu. Astfel, amendamentul de față 
introduce termenul de „victime cu nevoi specifice” și îl utilizează în tot cuprinsul directivei. 
Alte amendamente solicită acțiuni concrete, care să garanteze că orice măsură de sprijin 
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vizează în mod specific și ține seama de necesitățile victimelor cu nevoi specifice.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Violența de gen se referă la violența 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului ei. Aceasta este o formă de 
violență care afectează în mod 
disproporționat femeile și poate fi 
asociată, fără însă a se limita la acestea, 
cu cazurile de violență în cadrul unor 
relații apropiate, violență sexuală 
(inclusiv agresiunea și hărțuirea sexuală), 
traficul și sclavia sexuală, violență în 
cadrul unor relații intime și cu alte 
practici vătămătoare, ca mutilarea 
genitală a femeilor și căsătoriile forțate. 
Agresiunile homofobe și transfobe au 
fost, de asemenea, definite ca forme de 
violență de gen. Cercetările arată că o 
cincime până la un sfert din numărul 
total de femei au suferit acte de violență 
fizică cel puțin o dată în cursul vieții 
adulte, iar peste o zecime au suferit acte 
de violență sexuală implicând folosirea 
forței. În consecință, este esențial să se 
procedeze la incriminarea tuturor 
formelor de violență de gen și să se 
adopte, în beneficiul victimelor, măsuri 
specifice de prevenire și protejare și 
măsuri reparatorii.

Or. en

Justificare

Amendamentul relevă faptul că violențele de gen diferă de alte tipuri de acte de violență prin 
aceea că principalul lor motiv rezidă în genul victimei. Cu alte cuvinte, violențele de gen se 
referă la orice vătămare săvârșită împotriva unei persoane pe baza diferențelor percepute 
dintre victimă și autor. Merită semnalată definiția dată de amendament violenței sexuale, 
care include atât agresiunea, cât și hărțuirea sexuală.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Violența în cadrul unei relații 
apropiate constituie o problemă socială 
gravă și adesea ocultă, care include actele 
de violență săvârșite de partenerii intimi 
sau de foști parteneri ori alți membri de 
familie. Cea mai mare parte dintre aceste 
acte de violență sunt săvârșite în limitele 
mediului social imediat, iar femeile sunt 
primele victime. Printre aceste violențe se 
pot număra abuzurile fizice sau 
psihologice, dar și abuzurile sexuale sau 
chiar economice, care conduc la 
discriminare și la încălcarea libertăților 
fundamentale ale victimelor, care, în 
consecință, au nevoie de măsuri de 
protecție specifice.

Or. en

Justificare

Amendamentul oferă o definiție cuprinzătoare a violenței din cadrul relațiilor apropiate, 
vizând toate tipurile de violență, inclusiv cea psihologică sau economică, și recunoscând 
faptul că violența poate continua după încetarea unei relații, nepresupunând, prin urmare, 
legături de familie biologice sau juridice dovedite, sau dovada domiciliului comun al victimei 
și al făptașului.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Victimele terorismului sunt deosebit 
de vulnerabile, din cauza caracterului 
specific al infracțiunii. Ele suferă 
intimidări, comportamente dușmănoase și 
amenințări cu răzbunarea din partea 
membrilor comunităților asociate cu 
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infractorii. Din această cauză, victimele 
terorismului ar trebui să beneficieze de un 
ajutor specific și de recunoaștere din 
partea societății și trebuie să fie protejate 
împotriva oricărei expuneri la ură și 
teamă. Comisia și statele membre ar 
trebui să analizeze adoptarea unei 
legislații specifice privind victimele 
terorismului, pentru a recunoaște 
caracterul lor public și pentru a include 
mai multe dispoziții detaliate, care să 
asigure o protecție și un sprijin adecvat, 
recunoașterea printre celelalte drepturi, 
asistența de urgență pe termen lung, 
reparații cuprinzătoare, protejarea vieții 
private și de familie, protejarea demnității 
și securității, dreptul la cunoașterea 
adevărului și dreptul la memorie.

Or. en

Justificare

Dreptul la cunoașterea adevărului este un drept bazat pe îndrituirea victimelor de a cunoaște 
pe deplin și integral actele care au avut ca rezultat victimizarea lor, persoanele implicate și 
circumstanțele care le-au motivat. Ele sunt îndrituite să cunoască adevărul despre 
circumstanțele în care au fost săvârșite actele de violență și, în caz de deces sau dispariție, 
soarta victimei.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 17d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) Victimele terorismului și ale crimei 
organizate ar trebui să beneficieze de un 
sprijin specific, dat fiind că încălcarea 
unui drept individual într-un astfel de 
context constituie și o încălcare a 
drepturilor societății în ansamblu. În 
consecință, un drept cu caracter 
individual ar trebui protejat în mod 
specific, deoarece afectează drepturile 
colective.
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Or. en

Justificare

Terorismul și crima organizată vizează anumite victime, precum și membrii de familie, 
prietenii și provoacă victimelor daune colaterale. Terorismul poate fi descris ca act de 
violență motivată politic, săvârșit de persoane, grupări sau agenți sponsorizați de stat, 
destinat să inducă populației sentimente de teroare, cu scopul de influența anumite politici 
sau a modifica comportamentele. Terorismul este conceput în mod specific pentru a exercita 
efecte psihologice și a inspira teamă, intimidând astfel un „public-țintă”, care ar putea fi un 
grup etnic sau religios, o țară întreagă, un guvern sau opinia publică.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană poate fi 
vulnerabilă. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de
terorism vizând anumiți indivizi.

(18) Dincolo de aceste categorii, în funcție 
de caracteristicile personale sau de 
infracțiune, orice persoană ar putea fi 
vulnerabilă și ar putea avea nevoi 
specifice.. Aceste vulnerabilități pot fi 
identificate eficient numai prin evaluări 
individuale, realizate în cel mai scurt 
termen posibil de persoanele în măsură să 
facă recomandări cu privire la măsurile de 
protecție. Evaluarea ar trebui să ia în calcul 
vârsta, sexul și identitatea sexuală, etnia, 
rasa, religia, orientarea sexuală, starea de 
sănătate, prezența unui handicap, 
dificultățile de comunicare, relația cu 
persoana suspectată sau învinuită sau 
dependența de aceasta, experiențele 
anterioare în materie infracțională, tipul 
sau natura infracțiunilor, cum ar fi crima 
organizată, terorismul sau infracțiunile 
generate de discriminare, precum și faptul 
că victima s-ar putea să fie dintr-o altă țară. 
Victimele terorismului necesită o atenție 
deosebită pentru orice evaluare, având în 
vedere varietatea actelor de terorism, de la 
acte de terorism de masă până la acte de 
terorism vizând anumiți indivizi.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Victimele care au fost identificate ca 
fiind vulnerabile ar trebui să beneficieze 
de măsuri adecvate care să le protejeze pe 
durata procedurii penale. Natura exactă și 
amploarea acestor măsuri ar trebui 
determinate prin evaluări individuale, prin 
dialogul cu victima și în conformitate cu 
normele puterii discreționare a instanțelor 
penale. Îngrijorările și teama victimei în 
ceea ce privește procedurile ar trebui să fie 
un factor cheie în stabilirea necesității 
aplicării unei anumite măsuri în ce îi 
privește.

(19) Victimele care au fost identificate ca 
având nevoi specifice ar trebui să 
beneficieze de măsuri adecvate care să le 
protejeze pe durata procedurii penale. 
Natura exactă și amploarea acestor măsuri 
ar trebui determinate prin evaluări 
individuale, prin dialogul cu victima și în 
conformitate cu normele puterii 
discreționare a instanțelor penale. 
Îngrijorările și teama victimei în ceea ce 
privește procedurile ar trebui să fie un 
factor cheie în stabilirea necesității aplicării 
unei anumite măsuri în ce îi privește.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Atunci când este cazul, odată cu 
recunoașterea principiului libertății de 
exprimare, statele membre ar trebui să 
încurajeze media și jurnaliștii să adopte 
orientări normative auto-impuse și să ia 
măsuri adecvate pentru a asigura 
protecția vieții private și de familie a 
victimelor și a membrilor familiilor 
acestora în cadrul activităților lor 
informative. Statele membre ar trebui să 
descurajeze media în legătură cu 
intervievarea victimelor în momente 
nepotrivite, cu intervievarea victimelor 
care sunt încă minore, discutarea 
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amănuntelor înfiorătoare ale crimelor, 
publicarea informațiilor care ar afecta 
negativ credibilitatea victimei, 
popularizarea infractorului și blamarea 
victimei în ceea ce privește infracțiunea. 
Statele membre ar trebui să asigure 
victimelor reparații efective în cazul în 
care le-a fost încălcat dreptul la 
respectarea vieții lor private și de familie.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Pentru a facilita protejarea cu mai 
multă eficacitate a drepturilor și 
intereselor victimelor, stelele membre ar 
trebui să dezvolte o abordare 
cuprinzătoare, cu implicarea mai multor 
agenți. În acest sens, statele membre ar 
trebui să asigure instituirea unor 
mecanisme adecvate, care să permită o 
cooperare efectivă între organele 
judiciare, procurori, organele de punere 
în executare a ordinii de drept, autoritățile 
locale și regionale, organizațiile 
neguvernamentale și alte organizații 
pertinente. Termenul de „mecanism” se 
referă la orice structură formală sau 
informală, ca protocoalele convenite, 
mesele rotunde sau orice altă metodă care 
permite cooperarea unui număr de 
profesioniști în mod standardizat.

Or. en

Justificare

Recunoscând necesitatea implicării unor diferiți actori profesioniști în oferta de asistență, 
amendamentul de față subscrie la o abordare ce favorizează o cultură a conlucrării în 
vederea edificării unei structuri de asistență și protecție ce include mai mulți agenți. 
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Amendamentul nu reclamă înființarea unui organism sau a unei instituții oficiale, care ar 
implica costuri suportate de statele membre, ci mai curând încurajează utilizarea 
potențialului existent într-un mod mai cooperant și mai eficient.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz.

(24) Orice funcționar care, în cadrul 
procedurii penale, este susceptibil de a 
intra în contact cu o victimă ar trebui să fie 
format pentru a putea identifica nevoile 
victimei și a răspunde acestora, atât prin 
acțiuni de formare inițială și continuă, cât 
și într-un mod adecvat în funcție de 
importanța contactului cu victima 
respectivă. Această formare ar trebui să 
includă cursuri specializate, după caz. 
Poliția, procurorii și celălalt personal 
implicat în cazurile de violență de gen ar 
trebui format prin metode adecvate, 
pentru a trata victimele unor astfel de acte 
într-un mod care să fie sensibil la gen. O
astfel de formare ar trebui 
instituționalizată și standardizată la 
nivelul statelor membre și ar trebui să se 
desfășoare în strânsă consultare cu 
organizațiile neguvernamentale și cu 
furnizorii de servicii pentru victimele 
violențelor de gen.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament trasează statelor membre obligația de a furniza o formare adecvată 
profesioniștilor relevanți care se ocupă de victimele actelor de violență de gen. Formarea 
prescrisă ar mări gradul de conștientizare, printre profesioniști, a nevoilor specifice ale 
victimelor violențelor de gen și ar contribui la schimbarea perspectivei și conduitei acestora 
în raport cu victimele. Prevederea conform căreia o astfel de formare ar trebui dezvoltată
prin consultare cu ONG-urile este în conformitate cu spiritul cooperării care implică mai 
mulți agenți.
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre ar trebui să încurajeze 
și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

(25) Pentru a institui și consolida politici 
de prevenire a criminalității și măsuri de 
reducere a pericolului ca persoanele să 
devină victime ale unor astfel de acte 
criminale, statele membre ar trebui să 
încurajeze și să colaboreze îndeaproape cu 
organizațiile societății civile, inclusiv cu 
organizațiile neguvernamentale 
recunoscute și active care sunt în contact 
cu victime ale criminalității, în special în 
ceea ce privește elaborarea de politici, 
campaniile de informare și de sensibilizare, 
programele de cercetare și de instruire, 
formarea, precum și monitorizarea și 
evaluarea impactului măsurilor de sprijin și 
protecție a victimelor infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) O victimizare, intimidare și 
discriminare suplimentară poate surveni 
atunci când victimele sunt ținta unor 
abuzuri din cauza caracteristicilor lor 
personale, ca rasa, religia, credințele, 
naționalitatea, vârsta, orientarea sexuală, 
dizabilitățile, genul sau originea socială, 
ceea ce reprezintă o cauză principală a 
proporției însemnate de cazuri penale 
neraportate. Încrederea redusă în 
sistemele judiciare penale, dificultățile de 
înțelegere a modului de întocmire a unei 
plângeri și teama de un tratament 
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inacceptabil din partea autorităților, 
cauzat de faptul că victimele nu sunt 
crezute sau de lipsa de respect și de 
recunoaștere a calității de victimă, 
constituie motive suplimentare ce stau la 
baza cazurilor penale neraportate. Pentru 
a încuraja și a facilita raportarea și 
pentru a permite victimelor să rupă ciclul 
victimizărilor repetate, este imperativ ca 
acestea să aibă la dispoziție servicii de 
sprijinire fiabile și ca autoritățile 
competente să fie pregătite să răspundă 
sesizărilor victimelor în mod respectuos, 
cu considerație, în condiții de egalitate și 
cu profesionalism. Toate acestea necesită 
o formare suficientă și un nivel adecvat de 
specializare din partea autorităților 
pertinente, precum și reglementări care să 
acorde destulă atenție drepturilor 
victimelor, inclusiv dreptului la protecție 
împotriva intimidării și a victimizării 
secundare. Printre măsuri s-ar putea 
număra autorizarea terților de a raporta 
și a organizațiilor de sprijinire a 
victimelor de a se angaja în procedurile 
judiciare în contul victimelor, precum și 
autorizarea utilizării tehnologiilor de 
comunicare, ca poșta electronică sau 
formularele electronice de depunere a 
plângerilor. 

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Pentru dezvoltarea, la nivelul 
Uniunii, a unui sistem de monitorizare 
mai structurat, pentru victimele 
criminalității, cu scopul de a evalua 
accesul victimelor la drepturile și 
serviciile prevăzute în prezenta directivă și 
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de a facilita schimbul de practici optime, 
statele membre ar trebui să coopereze la 
înființarea, prin intermediul 
organizațiilor și asociațiilor de sprijinire a 
victimelor existente în Uniune, a unei 
rețele europene urmărind instituirea unei 
baze de date statistice la nivelul Uniunii. 
O astfel de bază de date ar trebui să 
includă cel puțin numărul, vârsta, genul 
și naționalitatea victimelor, tipul 
serviciilor accesate de victime și orice 
lacune în ceea ce privește furnizarea 
serviciilor.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 25c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25c) Pentru a facilita evaluarea aplicării 
prezentei directive, statele membre ar 
trebui să transmită Comisiei datele 
relevante privind aplicarea procedurilor 
naționale referitoare la victimele 
criminalității, cuprinzând cel puțin 
numărul victimelor și genul, vârsta și 
naționalitatea acestora, numărul, tipul 
sau natura infracțiunilor raportate și tipul 
de servicii puse la dispoziția victimelor. 
Datele ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze informații cu privire la cauzele 
și frecvența tuturor formelor de violență, 
măsurile adoptate în vederea prevenirii și 
eradicării violenței de gen, a protejării 
victimelor și a pedepsirii făptașilor, 
precum și la eficiența acestor măsuri.

Or. en
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Justificare

Colectarea la intervale regulate a datelor statistice relevante defalcate privind cazurile 
implicând toate formele de violență ce intră sub incidența prezentei directive ar furniza o 
evaluare bazată pe probe a măsurii în care nevoile persoanelor expuse violenței au fost 
tratate în mod adecvat. Punerea la dispoziția Comisiei Europene a datelor și statisticilor 
naționale ar stimula, de asemenea, cooperarea transfrontalieră și ar facilita compararea 
situației în diverse țări și stabilirea de criterii la nivel european în ceea ce privește bunele 
practici existente.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile publice, în 
cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Scopul prezentei directive este de a garanta 
faptul că toate victimele criminalității 
beneficiază de protecția și sprijinul 
adecvat, că sunt în măsură să participe la 
procedurile penale și sunt recunoscute și 
tratate cu respect, atenție și profesionalism, 
fără a fi discriminate în niciun fel, în toate 
contactele cu toate autoritățile competente, 
în cadrul tuturor serviciilor de sprijinire a 
victimelor sau de justiție reparatorie.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) membrul/membrii familiei sau 
persoana/persoanele recunoscute drept 
tutori sau reprezentanți ai unei victime 
aflată în incapacitate înainte sau după 
comiterea infracțiunii. 

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga)„violență de gen” înseamnă violență 
direcționată împotriva unei persoane 
datorită genului sau a identității de gen a 
acesteia;

Or. en

Justificare

Amendamentul oferă o definiție cuprinzătoare a violenței de gen, subliniind faptul că acest tip 
de violență diferă de celelalte tipuri de violență prin aceea că genul sau identitatea de gen a 
victimei reprezintă principalul motiv ce stă la baza actului de violență. 

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb)„violența în cadrul relațiilor 
apropiate” înseamnă violență comisă 
împotriva victimei de către o persoană 
care este în prezent sau a fost soțul sau 
partenerul sau un alt membru al familiei 
victimei.

Or. en

Justificare

Amendamentul oferă o definiție cuprinzătoare a violenței în cadrul relațiilor apropiate, 
vizând toate tipurile de violență, inclusiv cea psihologică sau economică, și recunoscând 
faptul că violența poate continua după încetarea unei relații, nepresupunând, prin urmare, 
legături de familie biologice sau juridice dovedite, sau dovada domiciliului comun al victimei 
și al făptașului.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) în ce măsură și în ce condiții au 
dreptul la interpretare și traducere;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) în cazul în care victima locuiește în alt 
stat membru, orice instrument specific pe
care acesta îl are la dispoziție pentru a-și 
apăra interesele;

(h) în cazul în care victima locuiește în alt 
stat membru decât cel în care a avut loc 
infracțiunea, orice măsură, procedură sau 
instrument specific care este cel mai 
adecvat pentru a-și apăra drepturile și 
interesele;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În plus față de informațiile menționate 
la alineatul (1), statele membre se asigură 
că, atunci când o victimă a suferit o 
traumă majoră, acesteia i se pun la 
dispoziție următoarele informații:
(a) măsura în care are dreptul la îngrijire 
medicală;
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(b) măsura în care are dreptul la asistență 
specializată, inclusiv asistență 
psihologică;
(c) modalitatea și condițiile în care poate 
obține asistență, însoțită de găsirea unei 
cazări corespunzătoare, în condiții de 
siguranță adecvate.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt furnizate fie pe cale orală, 
fie în scris și într-un limbaj simplu și 
accesibil, ținând cont de nevoile specifice 
și de caracteristicile personale ale victimei 
și de circumstanțele, gravitatea și natura 
infracțiunii. 

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul (1) - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate cu privire la dreptul lor de a 
primi următoarele informații referitoare la 
cauza lor și că ele primesc respectivele 
informații în cazul în care și-au exprimat 
dorința în acest sens:

1. Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate, fără întârzieri inutile, cu 
privire la dreptul lor de a primi următoarele 
informații referitoare la cauza lor:

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) orice decizie privind inițierea 
procedurilor penale, inclusiv motivele 
care stau la baza alegerii acuzațiilor de 
natură penală;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de a încetare a 
procedurilor penale inițiate ca urmare a 
plângerii privind săvârșirea unei 
infracțiuni care a fost depusă de victimă, 
cum ar fi o decizie de a nu continua sau de 
a înceta ancheta sau urmărirea penală sau o 
hotărâre finală, inclusiv o sentință, într-un 
proces;

(a) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de încetare a 
procedurilor penale, cum ar fi o decizie de 
a nu continua sau de a înceta ancheta sau 
urmărirea penală sau o hotărâre finală, un 
recurs împotriva acelei decizii și o 
sentință, într-un proces;

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații care să îi permită victimei să 
ia la cunoștință stadiul procedurii penale 
inițiate ca urmare a plângerii privind 
săvârșirea unei infracțiuni, care a fost 
depusă de victimă, cu excepția situației în 

(b) informații care să îi permită victimei să 
ia la cunoștință stadiul procedurii penale, 
cu excepția situației în care desfășurarea 
corespunzătoare a cauzei ar putea fi 
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care desfășurarea corespunzătoare a cauzei 
ar putea fi afectată;

afectată;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
atunci când persoana urmărită penal sau 
condamnată pentru faptele care privesc 
victima este eliberată din închisoare. 
Victimele primesc aceste informații dacă 
și-au exprimat dorința în acest sens.

2. Statele membre se asigură că victimelor 
li se oferă posibilitatea de a fi informate 
fără întârzieri inutile, atunci când 
persoana arestată, aflată în arest, urmărită 
penal sau condamnată pentru faptele care 
privesc victimele este eliberată din 
închisoare sau a evadat din detenție. 
Statele membre garantează că victimele 
beneficiază de sprijin efectiv și asistență 
la primirea informațiilor respective.
Victimele primesc aceste informații, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă cunoaște faptul că notificarea 
eliberării este în măsură să prejudicieze 
infractorul.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că victimele 
sunt informate pe deplin cu privire la 
dreptul de a primi informațiile menționate 
la alineatele (1) și (2) și că primesc aceste 
informații, cu excepția cazului în care 
și-au exprimat dorința de a nu primi 
informațiile respective, și garantează 
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dreptul victimelor de a-și schimba în orice 
moment hotărârea de a nu primi 
respectivele informații.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că victimele 
care afirmă că nu doresc să primească 
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(2) nu primesc respectivele informații.

3. Statele membre se asigură că victimele 
care afirmă că nu doresc să primească 
informațiile menționate la alineatul (2) nu 
primesc respectivele informații, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
competentă cunoaște faptul că 
nenotificarea victimelor cu privire la 
eliberare este în măsură să prejudicieze 
victimele.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Informațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt furnizate fie pe cale orală, 
fie în scris și într-un limbaj simplu și 
accesibil, ținând cont de nevoile specifice 
și de caracteristicile personale ale victimei 
și de circumstanțele, gravitatea și natura 
infracțiunii.

Or. en
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele înțeleg și că pot fi înțelese în 
cursul oricărei interacțiuni pe care o au cu 
autoritățile publice în procedurile penale, 
inclusiv în cazul în care informațiile sunt 
furnizate de aceste autorități.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta 
că victimele și familiile acestora înțeleg și 
că pot fi înțelese pe deplin în cursul 
oricărei interacțiuni pe care o au cu orice 
autoritate competentă începând cu primul 
contact cu aceasta, pe durata și după 
încheierea procedurilor penale, inclusiv în 
cazul în care informațiile sunt furnizate de 
aceste autorități.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dreptul la interpretare în temeiul 
alineatelor (1) și (2) include oferirea de 
asistență adecvată victimelor cu deficiențe 
de auz și de vorbire.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că o victimă 4. Statele membre se asigură că o victimă 
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care nu înțelege sau nu vorbește limba în 
care se desfășoară procedurile penale 
respective primește gratuit o traducere, în 
cazul în care dorește acest lucru, a 
următoarelor informații, în măsura în care 
acestea sunt puse la dispoziția victimei:

care nu înțelege sau nu vorbește limba în 
care se desfășoară procedurile penale 
respective primește gratuit o traducere în 
scris, într-o limbă pe care victima o 
înțelege, în cazul în care dorește acest 
lucru, a următoarelor informații, în măsura 
în care acestea sunt puse la dispoziția 
victimei:

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) orice decizie privind inițierea 
procedurilor penale, inclusiv motivele 
care stau la baza alegerii acuzațiilor de 
natură penală;

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice decizie de încetare a procedurilor 
penale aferente infracțiunii raportate de 
victimă, împreună cel puțin cu rezumatul 
motivării acestei decizii;

(b) orice decizie, inclusiv motivarea 
respectivei decizii, de încetare a 
procedurilor penale, cum ar fi o decizie de 
a nu continua sau de a înceta ancheta sau 
urmărirea penală sau o hotărâre finală, 
un recurs împotriva acelei decizii și o 
sentință, într-un proces;

Or. en
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la litera (c) din 
primul paragraf trebuie identificate pe 
baza evaluării fiecărui caz. Victimele sau 
consultantul juridic al acestora pot trimite 
o solicitare motivată susținând că orice 
altă informație este esențială.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de 
legislația națională, victimele au dreptul de 
a contesta o decizie prin care se constată că 
nu este nevoie de servicii de interpretariat 
sau traducere și că, dacă acestea au fost 
furnizate, victimele au posibilitatea de a 
protesta în cazul în care calitatea 
interpretării nu este suficientă pentru ca ele 
să-și poată exercita drepturile și să 
înțeleagă procedura.

6. Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de 
legislația națională, victimele au dreptul de 
a contesta o decizie prin care se constată că 
nu este nevoie de servicii de interpretariat 
sau traducere și că, dacă acestea au fost 
furnizate, victimele au posibilitatea de a 
protesta în cazul în care calitatea 
interpretării sau a traducerii nu este 
suficientă pentru ca ele să-și poată exercita 
drepturile și să înțeleagă procedura.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că victimele 1. Statele membre se asigură că victimele 
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și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, în conformitate cu nevoile lor.

și familiile acestora au acces la servicii 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, din momentul în care victimele 
suferă prejudicii, pe durata și după 
încheierea procedurilor penale și 
indiferent de locul în care a avut loc 
infracțiunea.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că accesul 
la serviciile de sprijinire a victimelor nu 
depinde de depunerea unei plângeri 
privind săvârșirea unei infracțiuni de 
către victimă pe lângă o autoritate 
competentă.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o persoană de sprijin care să 
însoțească, să sprijine și să acorde 
asistență victimelor și familiilor acestora, 
potrivit nevoilor lor, pe durata 
procedurilor penale;

Or. en
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Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera (c)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinul emoțional și psihologic; (c) sprijinul emoțional, psihologic și 
material; 

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care victimele și familiile 
lor au reședința în alt stat membru decât 
cel în care a avut loc infracțiunea, 
informațiile privind serviciile de asistență 
pentru victime disponibile în respectivul 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) consiliere cu privire la riscurile de 
intimidare și de victimizare suplimentară 
și la modalitățile de prevenire sau evitare 
a acestora.

Or. en
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Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre facilitează orientarea 
victimelor, de către autoritatea la care a 
fost depusă plângerea și de către alte 
instituții relevante, către serviciile de 
sprijinire a victimelor.

3. Statele membre facilitează orientarea 
victimelor, de către autoritatea competentă
și de către alte instituții relevante la care a 
fost depusă plângerea, către serviciile de 
sprijinire a victimelor. 

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre promovează instituirea 
sau dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

4. Statele membre asigură instituirea sau 
dezvoltarea de servicii specializate de 
sprijin, inclusiv servicii specializate de 
sprijin pentru victimele violențelor de gen, 
victimele violențelor în cadrul relațiilor 
apropiate,pe lângă serviciile generale de 
sprijinire a victimelor.

Or. en

Justificare

Amendamentul invită statele membre să instituie servicii specializate de sprijin care să 
recunoască natura specifică a suferințelor îndurate de victimele violențelor de gen și a celor 
din cadrul relațiilor apropiate. Scopul acestui sprijin specializat este acela de a îndeplini 
obiectivul complex reprezentat de abilitarea victimelor prin intermediul unui sprijin optim și 
al unei asistențe pliate pe nevoile specifice ale acestora.
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Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre promovează și sprijină 
inițiativele comunităților, inclusiv 
formarea unor grupuri ale victimelor sau 
ale familiilor acestora, în vederea 
stimulării sprijinului reciproc, a abilitării 
acestora și a consolidării solidarității în 
cadrul societății.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că victimele 
primesc o confirmare scrisă de înregistrare 
a oricărei plângeri depuse de acestea la o 
autoritate de resort din statul membru.

Statele membre se asigură că victimele 
primesc o confirmare scrisă de înregistrare 
și o copie a oricărei plângeri depuse de 
acestea la o autoritate competentă din 
statul membru.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – prima liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– de a lua o declarație victimei imediat 
după depunerea plângerii privind 
săvârșirea infracțiunii pe lângă autoritatea 
de resort;

– de a lua o declarație victimei imediat 
după depunerea plângerii privind 
săvârșirea infracțiunii pe lângă autoritatea 
competentă;

Or. en
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Amendamentul 63

Propunere de directivă
Capitolul 4 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

RECUNOAȘTEREA 
VULNERABILITĂȚII ȘI PROTECȚIA 
VICTIMELOR

RECUNOAȘTEREA NEVOILOR 
SPECIFICE ȘI PROTECȚIA 
VICTIMELOR

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre garantează adoptarea de 
măsuri de protecție a siguranței victimelor 
și a membrilor familiilor acestora 
împotriva răzbunării, intimidării sau 
victimizării ulterioare repetate.

1. Statele membre garantează adoptarea de 
măsuri de protecție a siguranței și 
demnității victimelor și a membrilor 
familiilor acestora împotriva răzbunării, 
intimidării sau victimizării ulterioare 
repetate, începând cu primul contact al 
acestora cu o autoritate competentă, pe 
durata și după încheierea procedurilor 
penale.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
includ în special proceduri privind 
protecția fizică a victimelor și a membrilor 
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familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime în clădirile în care se 
desfășoară procedurile penale, precum și 
măsuri de garantare a minimizării riscului 
de daune psihologice sau emoționale la 
adresa victimelor pe durata audierilor sau 
în momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora.

familiilor acestora, măsuri de garantare a 
evitării contactului dintre autorii 
infracțiunii și victime și membrii familiilor 
acestora în clădirile în care se desfășoară 
procedurile penale, precum și măsuri de 
garantare a minimizării riscului de daune 
psihologice sau emoționale la adresa 
victimelor pe durata audierilor sau în 
momentul depunerii mărturiei și de 
garantare a siguranței și demnității 
acestora.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificarea victimelor vulnerabile Identificarea victimelor cu nevoi specifice

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate drept vulnerabile, din cauza 
caracteristicilor lor personale:

1. În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate ca având nevoi specifice, din 
cauza caracteristicilor lor personale:

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate a fi vulnerabile din cauza 
naturii sau tipului infracțiunii ale cărei 
victime au fost:

2. În sensul prezentei directive, 
următoarele categorii de victime sunt 
considerate ca având nevoi specifice din 
cauza naturii sau tipului infracțiunii ale 
cărei victime au fost:

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) victimele violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) victimele violențelor în cadrul 
relațiilor apropiate;

Or. en
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Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) victimele terorismului;

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) victimele crimei organizate.

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă sunt expuse, din cauza propriilor 
caracteristici sau a circumstanțelor, tipului 
sau naturii infracțiunii, la victimizări sau 
intimidări secundare sau repetate.

3. Statele membre se asigură că toate 
celelalte victime beneficiază de o evaluare 
promptă și individualizată, în conformitate 
cu procedurile naționale, pentru a se stabili 
dacă au nevoi specifice, din cauza 
propriilor caracteristici sau a 
circumstanțelor, tipului sau naturii 
infracțiunii, la victimizări sau intimidări 
secundare sau repetate.

Or. en
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Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că toate 
victimele vulnerabile, identificate conform 
alineatelor (1), (2) și (3), beneficiază de o 
evaluare promptă și individualizată, în 
conformitate cu procedurile naționale, 
pentru a se stabili de care dintre măsurile 
speciale prevăzute la articolele 21 și 22 ar 
trebui să beneficieze. Această evaluare ia 
în considerare dezideratele victimei 
vulnerabile, inclusiv acela de a nu 
beneficia de măsuri speciale.

4. Statele membre se asigură că toate 
victimele cu nevoi specifice, identificate 
conform alineatelor (1), (2) și (3), 
beneficiază de o evaluare promptă și 
individualizată, în conformitate cu 
procedurile naționale, pentru a se stabili de 
care dintre măsurile speciale prevăzute la 
articolele 21 și 22 ar trebui să beneficieze. 

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
evaluările individuale menționate la 
alineatele (3) și (4) sunt efectuate la 
intervale regulate pe durata procedurilor 
penale pentru a ține cont de orice 
modificări privind caracteristicile sau 
circumstanțele personale, nevoile și 
dorințele victimelor. Evaluarea ține cont 
de următorii factori:
(a) caracteristicile personale ale victimei, 
precum vârsta, genul, identitatea de gen, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, 
starea de sănătate, prezența unei 
dizabilități, statutul juridic, dificultățile de 
comunicare, relația cu persoana 
suspectată sau învinuită sau dependența 
de aceasta, experiențele anterioare în 
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materie infracțională;
(b) circumstanțele infracțiunii, cum ar fi 
faptul că o persoană este victimizată în 
străinătate;
(c) tipul sau natura infracțiunii, cum ar fi 
cazul în care s-a recurs la exploatare sau 
la violență fizică sau sexuală;
(d) dorințele victimei cu nevoi specifice, 
inclusiv aceea de a nu beneficia de măsuri 
speciale.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Dreptul de acces la servicii specializate de 
sprijin pentru victimele violențelor de gen 
și ale violențelor în cadrul relațiilor 
apropiate
1. Statele membre se asigură că victimele 
violențelor de gen și ale violențelor în 
cadrul relațiilor apropiate și familiile 
acestora au acces, în conformitate cu 
nevoile lor, la servicii specializate, 
gratuite și confidențiale de sprijinire a 
victimelor, care:
(a) au la bază o înțelegere a violenței din 
perspectiva genului și sunt axate pe 
drepturile omului și pe siguranța victimei;
(b) au la bază o abordare integrată, care 
ține cont de relațiile dintre victime, 
făptași, copii și mediul social mai larg al 
acestora;
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(c) au scopul de a evita victimizarea 
secundară;
(d) au scopul de a abilita și de a conferi 
independență economică victimelor 
violenței;
(e) permit, atunci când este cazul, 
concentrarea în același loc a unei serii de 
servicii de protecție și sprijin;
(f) abordează nevoile specifice ale 
victimelor, inclusiv ale victimelor copii.
2. Statele membre asigură punerea din 
timp la dispoziția victimelor violențelor de 
gen și ale violențelor în cadrul relațiilor 
apropiate a asistenței financiare și interzic 
orice formă de discriminare împotriva 
supraviețuitorilor acestui tip de violență, 
inclusiv ocuparea unui loc de muncă, 
statutul privind proprietatea și locuința și 
prestațiile de securitate socială.

Or. en

Justificare
Având la bază înțelegerea faptului că accesul la sprijin nu reprezintă doar un drept al 
victimelor, ci și un element esențial al protecției împotriva victimizării suplimentare și a 
abilitării socioeconomice, amendamentul enumeră o serie de obiective și criterii care ar 
trebui urmărite sau pe care ar trebui să se bazeze serviciile de sprijin pentru victimele cu 
nevoi speciale. Amendamentul prevede, de asemenea, resurse financiare adecvate pentru 
victime și toleranță zero față de discriminările împotriva victimelor violenței de gen.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Dreptul de acces al victimelor violențelor 
sexuale la centre dedicate victimelor 
violurilor, crizelor și violențelor sexuale
Statele membre se asigură că victimele 
violenței sexuale și familiile acestora au 
acces la centre dedicate victimelor 
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violurilor, crizelor și violențelor sexuale, 
care asigură examinare medicală și 
medico-legală, sprijin în cazul traumelor 
și consiliere pentru victime și familiile 
acestora.

Or. en

Justificare

Natura traumatică a violenței sexuale necesită un răspuns deosebit de atent din partea unui 
personal format și specializat. Prin urmare, amendamentul se axează în mod deosebit pe
furnizarea acestui tip de sprijin specializat, solicitând statelor membre instituirea unui număr 
suficient de centre dedicate victimelor violurilor, crizelor și violențelor sexuale. Conform 
recomandării Consiliului Europei, ar trebui să existe un astfel de centru la fiecare 200 000 de 
locuitori.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc progresiv
condițiile necesare pentru a se permite 
evitarea contactului dintre victime și 
persoanele acuzate sau suspectate în orice 
loc în care victimele pot intra personal în 
contact cu autoritățile publice datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale. 

1. Statele membre stabilesc condițiile 
necesare pentru a se permite evitarea 
contactului dintre victime și familiile 
acestora și persoanele acuzate sau 
suspectate sau infractorii în orice loc în 
care victimele pot intra personal în contact 
cu autoritățile competente datorită 
statutului lor de victime și în special 
incintele în care se desfășoară procedurile 
penale, cu excepția cazului în care 
procedurile penale necesită un astfel de 
contact sau victimele au solicitări diferite.

Or. en
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Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că 
arhitectura noilor clădiri ale instanțelor 
judecătorești prevede săli de așteptare 
separate pentru victime.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul audierilor victimelor este cât 
mai redus posibil, iar audierile au loc 
numai atunci când sunt strict necesare 
pentru desfășurarea procedurilor penale;

(b) numărul audierilor victimelor este cât 
mai redus posibil, iar audierile au loc 
numai atunci când sunt strict necesare 
pentru desfășurarea procedurilor și 
anchetelor penale;

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) victimele pot fi însoțite, după caz, de 
reprezentantul lor legal sau de o persoană 
aleasă de acestea, cu excepția cazului în 
care s-a luat o decizie contrară motivată în 
legătură cu persoana respectivă.

(c) victimele pot fi însoțite de 
reprezentantul lor legal sau, după caz, de o 
persoană aleasă de acestea, cu excepția 
cazului în care s-a luat o decizie contrară 
motivată în legătură cu persoana
respectivă;

Or. en
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Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 20 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul unei raportări întârziate a 
violenței, datorată fricii de răzbunare, 
umilire sau stigmatizare, această 
întârziere nu dă naștere niciunei concluzii 
negative în ceea ce privește plângerea 
victimei. 

Or. en

Justificare

Amendamentul interzice instanțelor deducerea unor concluzii negative din faptul că există un 
interval de timp, oricât de lung, între presupusa comitere a actului de violență și raportarea 
acestuia. Obligația de a nu utiliza întârzierile în raportare ca factori prejudicianți pentru 
victimă este, de asemenea, confirmată de jurisprudența legată de CEDAW (Convenția ONU 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor).

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la protecție al victimelor 
vulnerabile în cursul procedurii penale

Dreptul la protecție al victimelor cu nevoi 
specifice în cursul procedurii penale

Or. en
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Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că victimele 
vulnerabile menționate la articolul 18 
beneficiază de măsurile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), în conformitate cu 
evaluarea individuală prevăzută la articolul 
18 alineatul (4) și cu normele puterii 
discreționare a instanțelor penale.

1. Statele membre se asigură că victimele 
cu nevoi specifice menționate la articolul 
18 beneficiază de măsurile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), în conformitate cu 
evaluarea individuală prevăzută la articolul 
18 alineatul (4) și cu normele puterii 
discreționare a instanțelor penale.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Victimelor vulnerabile li se vor pune la 
dispoziție următoarele măsuri pe parcursul 
anchetei penale:

2. Victimelor cu nevoi specifice li se vor 
pune la dispoziție următoarele măsuri pe 
parcursul anchetei penale:

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală sunt efectuate de o 
persoană de același sex. 

(d) toate audierile victimelor actelor de 
violență sexuală, violență de gen și 
violență în cadrul unor relații apropiate
sunt efectuate de o persoană de un sex sau 
altul, în funcție de alegerea victimei.
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Or. en

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Victimele vulnerabile beneficiază de 
următoarele măsuri pe parcursul 
procedurilor penale:

3. Victimele cu nevoi specifice beneficiază 
de următoarele măsuri pe parcursul 
procedurilor penale:

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 22 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în anchetele penale, toate audierile 
victimei pot fi înregistrate pe suport video
și că aceste înregistrări video pot fi 
utilizate, în conformitate cu legislația 
națională, în procedurile penale; 

(a) în anchetele penale, toate audierile 
victimei pot fi înregistrate pe suport 
audiovizual și că aceste înregistrări 
audiovizuale pot fi utilizate, în 
conformitate cu legislația națională, ca 
probe în procedurile penale; 

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 22 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în anchetele penale și procedurile 
judiciare, autoritățile judiciare numesc un 
reprezentant special pentru victimă în cazul 
în care, conform legislației naționale, 

(b) în anchetele penale și procedurile 
judiciare, autoritățile competente numesc 
un reprezentant special pentru victimă în 
cazul în care, conform legislației naționale, 
titularii răspunderii părintești nu pot 



PR\889760RO.doc 53/65 PE480.616v01-00

RO

titularii răspunderii părintești nu pot 
reprezenta minorul ca urmare a unui 
conflict de interese între acestea și victimă 
sau atunci când minorul este neînsoțit sau 
separat de familie.

reprezenta minorul ca urmare a unui 
conflict de interese între acestea și victimă 
sau atunci când minorul este neînsoțit sau 
separat de familie.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1. Statele membre garantează, în măsura 
posibilului, protecția vieții private și de 
familie a victimelor și protejează datele cu 
caracter personal ale victimelor cu 
începere de la primul contact cu o 
autoritate competentă, pe durata 
procedurilor penale și după încheierea 
acestora.

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că autoritățile 
judiciare pot adopta, în cursul procedurilor 
judiciare, măsurile adecvate pentru a 
proteja viața privată și imaginile 
fotografice aparținând victimelor și 
membrilor familiilor lor.

1. Statele membre se asigură că autoritățile 
judiciare pot adopta, în cursul anchetelor 
penale și al procedurilor judiciare, 
măsurile adecvate pentru a proteja viața 
privată și imaginile fotografice aparținând 
victimelor și membrilor familiilor lor.

Or. en
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Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Prevenirea

1. Statele membre desfășoară acțiuni 
corespunzătoare, inclusiv prin 
intermediul internetului, de exemplu 
campanii de informare și de sensibilizare, 
programe de cercetare și de educare, dacă 
este cazul în cooperare cu organizațiile 
relevante ale societății civile și cu alte 
părți interesate, menite să sensibilizeze 
publicul larg cu privire la drepturile 
prevăzute în prezenta directivă și să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale criminalității. 
2. Statele membre desfășoară campanii 
specializate de sensibilizare privind 
violența de gen, campanii menite să 
sensibilizeze populația cu privire la 
violența de gen ca manifestare a 
inegalității de gen și a încălcării 
drepturilor omului și să ducă la o mai 
bună cunoaștere a legislației din 
domeniul violenței de gen și a căilor de 
atac disponibile.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este acela de a garanta că publicul este informat pe deplin cu privire 
la diversele forme de violență și la diferitele manifestări ale violenței de gen. În acest sens, 
solicitările cuprind desfășurarea unor campanii de sensibilizare a publicului, care abordează 
și explică dispozițiile prezentei directive și sensibilizează publicul cu privire la aspecte legate 
de drepturile omului și egalitatea de gen. Aceste campanii ar îndeplini și rolul unui 
instrument informativ pentru victime în ceea ce privește drepturile lor și serviciile de sprijin 
existente.
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Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23b
Facilitarea raportării infracțiunii

Statele membre adoptă măsuri, dacă este 
cazul în cooperare cu organizațiile 
relevante ale societății civile și cu alte 
părți interesate, pentru a facilita 
raportarea infracțiunilor de către victime.

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor și al instanțelor 
beneficiază de cursuri de formare atât 
generale, cât și de specialitate, până la un 
nivel adecvat din punctul de vedere al 
contactului cu victimele, pentru ca să poată 
conștientiza nevoile victimelor și să le 
poată trata pe acestea într-un mod 
imparțial, respectuos și profesionist.

1. Statele membre se asigură că personalul 
poliției, al parchetelor, al instanțelor, 
avocații și ceilalți funcționari susceptibili 
să intre în contact cu victimele beneficiază 
de cursuri de formare atât generale, cât și 
de specialitate, până la un nivel adecvat din 
punctul de vedere al contactului cu 
victimele, pentru ca să poată conștientiza 
nevoile victimelor și să le poată trata pe 
acestea într-un mod imparțial, respectuos și 
profesionist.

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, precum și disponibilitatea și 
pertinența sprijinului acordat victimelor. 

4. În conformitate cu funcțiile 
practicianului, cu natura și nivelul 
contactului acestuia cu victimele, cursurile 
de formare vor include cel puțin aspecte 
legate de impactul pe care infracțiunea îl 
are asupra victimelor, riscurile de 
intimidare și de victimizare secundară și 
repetată și modul în care acestea pot fi 
evitate, disponibilitatea și pertinența 
sprijinului acordat victimelor, prevenirea și 
detectarea violenței, egalitatea între femei 
și bărbați și nevoile și drepturile 
victimelor. 

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că autoritățile 
care lucrează cu victimele sau le acordă 
sprijin acestora colaborează între ele pentru 
a se garanta că victimele primesc un 
răspuns coordonat și pentru a se minimiza 
impactul negativ al infracțiunii, riscurile de 
victimizare secundară și repetată și sarcina 
impusă victimelor ca urmare a 
interacțiunilor dintre victime și organele de 
justiție penală.

2. Statele membre se asigură că autoritățile 
care lucrează cu victimele sau le acordă 
sprijin acestora colaborează între ele pentru 
a se garanta că victimele primesc un 
răspuns coordonat, pentru a facilita 
raportarea infracțiunilor penale și pentru 
a se minimiza impactul negativ al 
infracțiunii, riscurile de victimizare 
secundară și repetată și sarcina impusă 
victimelor ca urmare a interacțiunilor 
dintre victime și organele de justiție penală.
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Or. en

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că toate 
măsurile adoptate în temeiul prezentei 
directive iau în considerare relațiile dintre 
victime, făptași, copii și mediul social mai 
larg al acestora, pentru a evita riscul 
abordării nevoilor acestora în mod izolat 
sau fără a ține cont de realitatea socială.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Statele membre adoptă măsurile 
necesare, legislative sau de altă natură, 
pentru a asigura realizarea unei evaluări 
din partea autorităților competente cu 
privire la riscurile la adresa vieții victimei, 
gravitatea situației în care se găsește 
aceasta și riscurile unor violențe repetate, 
pentru a gestiona aceste riscuri și, dacă 
este necesar, pentru a furniza siguranță și 
sprijin coordonate.

Or. en
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Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Statele membre cooperează și își 
coordonează serviciile pentru a asigura 
existența unui cadru juridic coerent, care 
promovează drepturile omului și 
egalitatea de gen, precum și eliminarea 
violenței bazate pe gen. În acest sens, 
statele membre evaluează și, dacă este 
necesar, revizuiesc dispozițiile din cadrul 
altor domenii de drept, cum ar fi dreptul 
familiei și divorțului, dreptul proprietății, 
norme și reglementări privind locuințele, 
dreptul securității sociale și dreptul 
muncii.

Or. en

Justificare

Amendamentul anticipează faptul că, pentru a fi pe deplin efectivă, adoptarea unei noi 
legislații sensibile la aspectele legate de gen în domeniul drepturilor victimelor ar trebui să 
fie însoțită de o revizuire a tuturor celorlalte dispoziții legislative relevante. Acest lucru ar 
garanta faptul că dinamicile de gen sunt incluse în mod consecvent în întregul spectru 
legislativ al statelor membre, oferind, în ansamblul lor, un răspuns integral la nevoile 
victimelor.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Statele membre cooperează pentru a 
facilita înființarea, prin intermediul 
asociațiilor europene existente de 
sprijinire a victimelor, a unei rețele 
europene de observare și asistență 
acordată victimelor criminalității, crearea 
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unei baze de date cu statistici pentru a 
evalua modul de implementare a prezentei 
directive, inclusiv numărul total, vârsta, 
genul și naționalitatea victimelor, tipul de 
servicii accesate de victime și orice 
deficiențe în furnizarea serviciilor. 
Rețeaua europeană este, de asemenea, 
responsabilă cu dezvoltarea, coordonarea 
și cooperarea privind cele mai bune 
practici, standarde de calitate și orientări 
transfrontaliere, pentru a permite 
aplicarea la nivelul Uniunii și accesul 
victimelor la drepturile și serviciile 
furnizate în temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Pentru a surprinde realitatea criminalității în cadrul UE, ar trebui dezvoltată o rețea a 
agențiilor deja existente, pentru a institui un program de schimb de date efectiv între statele 
membre. Cheltuielile vor fi modeste, deoarece nu va fi necesară înființarea unor agenții sau 
asociații. Amendamentul servește la consolidarea ideii de colaborare și stabilire de criterii la 
nivel european. Crearea unei baze de date paneuropene ar dezvălui tipul de servicii utilizate 
în statele membre pentru sprijinirea și abilitarea victimelor și eficacitatea acestora, și ar 
furniza exemple mai clare în ceea ce privește stabilirea de criterii la nivel european în 
domeniul celor mai bune practici.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
Europene datele privind aplicarea 
procedurilor naționale referitoare la 
victimele criminalității cel târziu până la 
[doi ani de la data adoptării]. 

Statele membre transmit Comisiei 
Europene, cel târziu până la ...*, datele 
privind aplicarea procedurilor naționale 
referitoare la victimele criminalității, 
cuprinzând cel puțin numărul victimelor, 
genul, vârsta și naționalitatea acestora, 
numărul, tipul sau natura infracțiunilor 
raportate și tipul de servicii puse la 
dispoziția victimelor. 
* JO - a se introduce data: doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
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Or. en

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Raport

Până la …*, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind aplicarea prezentei 
directive. Raportul respectiv este însoțit, 
după caz, de propuneri legislative.
_____________
* JO - a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarele salută propunerea Comisiei de directivă privind drepturile, asistența și protecția 
victimelor infracțiunilor, ca parte a unui pachet legislativ al cărui scop este acela de a conferi 
mai multă substanță drepturilor victimelor în UE și care include, de asemenea, o propunere de 
regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și o 
comunicare privind consolidarea drepturilor victimelor în UE. De la intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, în 2009, și a orientărilor privind Spațiul european de libertate, 
securitate și justiție, protecția victimelor tuturor tipurilor de infracțiuni  s-a aflat - după cum se 
preconizează în Programul de la Stockholm - printre prioritățile absolute ale agendei UE. 

Propunerea Comisiei accentuează necesitatea adoptării unui cadru juridic european 
cuprinzător, care să ofere tuturor victimelor, indiferent de statutul lor juridic, o recunoaștere și 
o protecție optimă pe teritoriul Uniunii. Propunerea își are originea, în parte, în Decizia-cadru 
2011/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale. Comisia a extins drepturile tuturor victimelor infracțiunilor prin 
instituirea unor standarde minime pe teritoriul UE, conferindu-le, indiferent de naționalitatea 
lor sau de locul unde s-a comis infracțiunea, dreptul la informare, dreptul de a înțelege și de a 
fi înțeles, dreptul la servicii de interpretare și traducere, dreptul de acces la asistență juridică, 
dreptul de a accesa servicii de asistență a victimelor, dreptul de a fi ascultat, dreptul la justiție 
reparatorie, dreptul de a nu fi urmări în cazul în care există o decizie în acest sens, dreptul de a 
evita contactul între victimă și infractor, dreptul la protecție al victimei în timpul audierii în 
cadrul unei anchete penale, printre altele. De asemenea, este esențial ca viitoarea directivă să 
ofere o definiție uniformă a conceptului de „victimă”, care să ofere acest statut nu doar 
persoanelor prejudiciate în urma infracțiunii, ci și membrilor familiilor acestora. 

Raportoarele salută numeroase propuneri cuprinse în această directivă. 

Încrederea în justiție este o prioritate în privința tuturor cetățenilor, în special a victimelor care 
își văd drepturile neluate în seamă sau nerespectate. Un sistem judiciar comun și transparent, 
aplicabil în toate statele membre UE, este o necesitate imperioasă dacă UE dorește să ducă la 
îndeplinire Programul de la Stockholm. Directiva nu se va limita să apere drepturile 
victimelor, oferindu-le sprijin și protecție, ci va și ajuta cetățenii europeni să dobândească 
încredere în sistemele judiciare ale țării lor și ale vecinilor din UE, prin armonizarea 
standardelor minime. 

Adaptându-se la procedurile rezultate din aplicarea Tratatului de la Lisabona, articolul 51 din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European permite ca rapoartele să fie elaborate 
transversal. La elaborarea prezentului raport s-a ținut seama de discuțiile din cadrul Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen, precum și de colaborarea dintre cele două raportoare. 

Cadrul general - consolidarea drepturilor victimelor 

În ciuda dispozițiilor în acest sens incluse actualmente în propunerea Comisiei, se poate face 
mai mult pentru victime în fiecare dintre statele membre. Toate victimele, indiferent de 
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apartenența lor sau de gravitatea prejudiciilor suferite, au nevoie să simtă că sunt luate în 
considerare în această directivă. O serie de studii și de date arată că, mult prea des, victimele 
nu denunță infracțiunea din cauza fricii, nesiguranței, lipsei de încredere sau informării 
insuficiente. Datorită vulnerabilității lor, victimele se simt copleșite în urma experienței 
dificile pe care au trăit-o, fiindu-le astfel greu să facă față procedurilor judiciare. De aceea, 
este important să se ofere victimelor sprijin încă din momentul în care s-a produs vătămarea. 
În toate etapele procesului judiciar, victimele trebuie să fie tratate cu respect, în mod demn și, 
practic vorbind, într-o limbă pe care o înțeleg. 

Raportoarele consideră că este necesară o evidențiere și o detaliere mai pronunțată a anumitor 
aspecte. De aceea, dreptul de a fi informat încă din momentul primului contact cu o autoritate 
competentă a fost extins și aprofundat pentru victimele care au suferit traume majore.  Dreptul 
de a primi informații cu privire la cazul propriu include îndatorirea statelor membre de a oferi 
asistență atunci când victima este informată cu privire la eliberarea persoanei care a săvârșit 
infracțiunea.  Având în vedere presiunea psihologică care poate exista, și pentru reconfortarea 
persoanei care a fost ținta unui act violent, victima ar trebui să aibă dreptul de a refuza 
anumite informații și de a revoca acest refuz în orice moment. 

Victima ar trebui să beneficieze de asistență gratuită din momentul în care a suferit vătămarea. 
Acest lucru ar trebui să se aplice și copiilor și membrilor familiilor victimelor. Sprijinul 
acordat victimelor ar trebui transformat în programe sau inițiative la nivelul comunităților, cu 
sprijinul statelor membre. O recunoaștere socială mai largă a victimizării în general este 
importantă pentru victime, întrucât reabilitarea lor depinde și de o reacție pozitivă din partea 
societății, care să demonstreze sensibilitate față de starea specială în care se află și să 
recunoască dificultățile cu care acestea se confruntă. Raportoarele consideră că media ar 
trebui să joace un rol important în ceea ce privește stimularea recunoașterii victimizării în 
societate, luând totodată măsuri adecvate pentru ca, în cadrul activităților de informare, să fie 
respectată viața privată și cea de familie a victimelor. 

Raportoarele sunt conștiente de faptul că măsurile suplimentare a căror implementare este 
recomandată statelor membre pot implica, în unele cazuri, realocarea resurselor sau o 
mobilizare mai mare a acestora de către autoritățile naționale. De aceea, nu trebuie trecut cu 
vederea faptul că, conform estimării Comisiei Europene, costul total al infracționalității - nu 
doar pentru victime, dar și pentru angajatori, stat și societate ca întreg - se ridică la 233 de 
miliarde EUR pe an în Uniunea Europeană. Această sumă nu rezultă doar din infracționalitate 
ca atare, ci și din absența unui sprijin adecvat pentru victime, care să le ajute să se refacă și să 
facă față procedurilor penale. Prin urmare, toate acțiunile vizând consolidarea drepturilor 
victimelor și oferirea unor servicii de asistență adecvate ar trebui considerate ca măsuri 
rentabile, care vor contribui în mod sigur la încurajarea denunțării infracțiunilor și la 
sustenabilitatea sistemelor naționale judiciare și de sănătate.

O protecție suplimentară pentru victimele cu nevoi specifice

Raportorii susțin ideea generală a directivei, de a stabili standarde minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor infracțiunilor, însă consideră că trebuie acordată mai multă 
atenție serviciilor de asistență destinate victimelor care se confruntă cu șanse mari de a suferi 
noi prejudicii, de a fi supuse intimidărilor sau de a fi încă o dată victime în timpul desfășurării 
procedurilor penale. 
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Raportoarele sunt de acord cu propunerea Comisiei de a face referire la victimele vulnerabile, 
dar preferă formularea „victime cu nevoi specifice”. Terminologia folosită în propunerea 
Comisiei, care definește această categorie de victime ca „victime vulnerabile”, ar putea fi 
considerată discriminatorie - deși nu aceasta este intenția. Multe victime, printre care și 
victimele violenței de gen, nu doresc să fie asociate cu vulnerabilitatea. Cu toate acestea, 
victimele violenței de gen pot avea nevoi specifice, fără ca acest lucru să echivaleze cu 
vulnerabilitatea. Propunerea Comisiei  menționează în mod corect, în rândul victimelor 
vulnerabile, copiii și persoanele cu dizabilități, datorită caracteristicilor personale ale acestora. 
Într-adevăr, este logic să definim o persoană care suferă de dizabilități, o femeie care a suferit 
o agresiune sexuală sau un copil ca victimă vulnerabilă, însă caracteristicile personale ale 
acestora dinainte de a fi devenit victime nu ar trebui să constituie singurul criteriu de definire.  
De aceea, raportoarele preferă să se refere la această categorie ca „victime cu nevoi specifice” 
și să prevadă o serie de măsuri de protecție specifice pentru aceste victime. 

Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la oferirea unui adăpost, asistență medicală, probe 
medico-legale, consiliere psihologică și consiliere juridică. Aceste servicii de sprijinire ar 
trebui să fie suficient de răspândite pe teritoriul țărilor și să fie accesibile tuturor victimelor.

Pentru a evalua mai în detaliu circumstanțele și caracteristicile victimelor, raportoarele 
introduc, de asemenea, o serie de definiții suplimentare, și anume „violența de gen” și 
„violența în cadrul relațiilor apropiate”. Violența de gen se referă la violența îndreptată 
împotriva unei persoane din cauza genului ei. Violența în cadrul relațiilor apropiate include 
actele de violență săvârșite de parteneri sau de foști parteneri, ori de alți membri ai familiei, 
conducând la discriminare și încălcare a libertăților fundamentale ale victimelor.

Atunci când victimele cu nevoi specifice sunt tratate în funcție de natura infracțiunii, ar trebui 
ajutate și alte tipuri de victime, nu doar cele ale traficului de persoane sau ale violenței 
sexuale (conform textului Comisiei). 

Victimele terorismului, ale criminalității organizate, ale violenței în cadrul relațiilor apropiate 
și ale violenței de gen. Cum caracterul infracțiunii ia forme diferite, și nevoile victimelor sunt 
diferite. Evidențierea acestor nevoi specifice este pe cât de importantă, pe atât de sensibilă. De 
exemplu, în cazul victimelor actelor teroriste, principala diferență față de alte categorii de 
victime constă în contextul în care se produce agresiunea teroristă, precum și în publicul 
acesteia. Victimele actelor teroriste sunt prin definiție atacate în calitatea lor de reprezentanți 
ai unui grup mai larg. Recunoașterea agresiunii săvârșite implică recunoașterea acestui fapt. 
Grupurile de sprijinire a victimelor terorismului clasifică nevoile acestora, în contextul 
asistenței juridice, în funcție de patru imperative: dreptul la justiție, la demnitate, la adevăr și 
la memoria istorică, aceasta din urmă referindu-se la condamnarea terorismului și a 
agresiunilor teroriste și la păstrarea amintirii actelor comise pentru generațiile viitoare.

Evaluarea și instruirea individuală

Pe lângă asistența curentă oferită victimelor, nu trebui trecute cu vederea, în afară de atenția 
inițială acordată acelor victime care au trecut prin experiențe deosebit de tragice, aspecte 
precum:  expunerea la pericole și distrugeri grave sau pierderi traumatizante; trăirea unor 
evenimente traumatice ori o boală psihică actuală sau trecută, sau un tratament pentru 
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probleme de sănătate mintală în absența unui sprijin din partea comunității, lipsa susținerii din 
partea membrilor apropiați ai familiei și a prietenilor - toate acestea sunt extrem de importante 
și trebuie luate în considerare. Ar trebui depuse eforturi pentru identificare acelor membri ai 
comunității care sunt izolați, întrucât tocmai pentru aceștia susținerea socială și un ajutor a 
posteriori pot fi deosebit de importante.

De aceea, raportoarele consideră că este importantă efectuarea unei evaluări individuale 
începând din momentul în care are loc prejudiciul. Aceasta va identifica nevoile victimelor 
înainte, în timpul și după desfășurarea procedurilor penale. În cadrul procedurilor penale, 
autoritățile ignoră adesea nevoile victimelor, îngreunând astfel cooperarea acestora. 
Personalul poliției, parchetului și al altor instanțe ar trebui instruit pentru a ști cum să 
abordeze victimele în funcție de tipul infracțiunii. Concret, pentru a răspunde mai bine 
nevoilor victimelor violenței de gen și violenței în relațiile apropiate, raportoarele solicită ca 
personalul din sistemul judiciar, ofițerii de poliție și membrii serviciilor de sprijinire a 
victimelor să beneficieze de o formare care să-i sensibilizeze în raport cu dimensiunea de gen 
și care să le permită să identifice rapid și să răspundă nevoilor victimelor. În numele spiritului 
de cooperare, raportoarele consideră important ca, în realizarea acestei formări, să fie 
consultate în mod aprofundat organizațiile neguvernamentale și entitățile care oferă servicii 
victimelor violenței de gen, și consideră, de asemenea, important ca formarea să fie 
instituționalizată și standardizată în statele membre. 

Înțelegerea dinamicii de gen în contextul drepturilor victimelor

Violența de gen este o formă de violență care afectează în mod disproporționat femeile și 
poate fi corelată cu - dar nu se limitează la - cazurile de violență în cadrul relațiilor apropiate. 
Cercetările arată că, în Europa, o cincime până la un sfert din numărul total de femei au suferit 
acte de violență fizică cel puțin o dată în cursul vieții adulte, iar peste o zecime au suferit acte 
de violență sexuală implicând folosirea forței. În acest context, raportoarele consideră că este 
esențială incriminarea tuturor formelor de violență de gen și luarea unor măsuri speciale de 
prevenire, protecție și reparație în favoarea victimelor acestui tip de violență. 

În acest scop, raportoarele instituie obligația explicită ca asistența destinată victimelor cu 
nevoi specifice să integreze cunoașterea dinamicii de gen și să opereze într-un cadru al 
egalității de gen și al drepturilor omului. Raportoarele sunt convinse că această abordare este, 
de asemenea, crucială pentru a evita victimizarea secundară a victimelor violenței de gen.  

Intenția raportoarelor este de a se asigura că se adoptă, la nivel european, o definiție 
cuprinzătoare a conceptului de „victimă” și că situația specială a victimelor cu nevoi specifice 
este luată în considerare atunci când se concep servicii de sprijinire adecvate sau se 
procedează la formarea practicienilor care vor avea contact direct cu victimele. În acest scop, 
directiva include o serie de drepturi garantate pentru victime, acoperind astfel un gol 
semnificativ care exista în protecția drepturilor omului în cazul victimelor infracțiunilor. 
Raportoarele definesc, de asemenea, violența de gen ca o manifestare a inegalității de gen și 
ca o încălcare a drepturilor omului, realizând astfel un progres semnificativ în privința 
recunoașterii violenței împotriva femeilor ca o formă de discriminare care trebuie identificată 
și combătută. 

O cooperare și o coordonare mai bună pentru protecția victimelor
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De asemenea, li se recomandă statelor membre să adopte o abordare generală cu implicarea 
mai multor agenți, care să asigure o coordonare eficientă între diferitele autorități care acordă 
sprijin victimelor. În această privință, directiva preconizează crearea unor structuri formale și 
informale care să permită celor care lucrează în sistemul judiciar, în agențiile de aplicare a 
legii și în ONG-uri să coopereze într-o formă standardizată. Raportoarele consideră că o 
reacție coordonată în privința tuturor victimelor va minimiza efectele negative ale 
infracțiunilor, riscul de victimizare secundară sau repetată, precum și stigmatizarea și 
îngreunarea situației victimelor datorită interacțiunilor repetate dintre acestea și instanțele 
justiției penale.

Asigurarea protecției vieții private a victimelor

Raportoarele stabilesc o obligație clară de protecție a vieții private și de familie a victimelor 
pe parcursul procedurilor penale și după încheierea acestora. Respectarea vieții private a 
victimelor, indiferent de natura vătămării suferite, ar trebuie garantată prin toate mijloacele, 
întrucât acest lucru este necesar pentru ca victima să poată face față procedurilor judiciare, în 
special, și să se poată reface din punct de vedere psihologic, în general. Mass-media, de 
exemplu, poate aduce adesea prejudicii victimelor infracțiunilor sau urmașilor prin 
exacerbarea sentimentelor lor de abuz, dezorientare și pierdere a controlului. De aceea, 
raportoarele solicită, de asemenea, ca mass-media să aplice măsuri de autocontrol pentru a 
proteja integritatea personală a victimelor de demersul intruziv al presei. 

Rețeaua și statisticile europene

Victimele trebuie să știe că drepturile lor vor fi standardizate în întreaga UE. Campaniile de 
informare și sensibilizare, programele de cercetare și educație și cooperarea cu agențiile 
societății civile trebuie realizate printr-o serie de acțiuni de promovare bine orchestrate între 
statele membre. În plus, pentru a contracara infracționalitatea, este necesară colectarea și 
schimbul de date cu privire la toate categoriile de victime. Din acest motiv, raportoarele 
solicită înființarea, prin intermediul asociațiilor europene deja constituite pentru a răspunde 
nevoilor victimelor, a unei Rețele europene pentru observarea și ajutorarea victimelor, pentru 
a crea o bază de date statistice în care să se menționeze numărul, vârsta, genul și naționalitatea 
victimelor. Această rețea ar putea crea premizele pentru o viitoare directivă care să ducă și 
mai departe dezvoltarea Spațiului de libertate, securitate și justiție.

Mulțumiri

Raportoarele își exprimă recunoștința pentru explicațiile oferite de Comisie prin intermediul 
DG Justice și pentru schimbul fructuos de opinii cu raportorii alternativi, și doresc să 
mulțumească, de asemenea, Președinției daneze a UE. Raportoarele țin, de asemenea, să 
mulțumească pentru opiniile și expertiza oferite de organizațiile, asociațiile și ONG-urile care 
activează în domeniul drepturilor, asistenței și protecției victimelor.


