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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov 
na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0275),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0127/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki 
ga je v okviru Protokola št. 2 predložil ... parlament in v katerem trdi, da se osnutek 
zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov v skladu s členom 51 
poslovnika (A7–0000/2012),

– ob upoštevanju poročil Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V resoluciji z dne 10. junija 2011 o 
načrtu za okrepitev pravic in zaščite žrtev, 
zlasti v kazenskem postopku, je Svet 
izjavil, da bi bilo treba sprejeti ukrepe na 
ravni Unije, da se poveča podpora žrtvam 
kaznivih dejanj ter da se okrepijo njihove 
pravice ter zaščita. Za ta namen ter v 
skladu z omenjeno resolucijo želi ta 
direktiva pregledati načela iz Okvirnega 
sklepa 2001/220/PNZ¹ in jih dopolniti ter 
bistveno napredovati na področju ravni 
zaščite žrtev po vseh Uniji, zlasti v okviru 
kazenskih postopkov.
____________________

UL L 1, 82, 22.3.2001, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Ta direktiva je del zakonodajnega 
svežnja za krepitev pravic žrtev v EU. Pri 
izvrševanju te direktive bi države članice 
morale upoštevati Direktivo 2011/99/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
decembra 2011 o evropski odredbi o 
zaščiti in Uredbo (EU) št. .../2012 [o 
vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov 
v civilnih zadevah]*.
_____________________

¹UL L 1, 388, 21.12.11, str. 2.
* UL: Prosimo, vstavite številko, naslov in 
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podrobnosti objave.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) 7. aprila 2011 je Svet Evrope sprejel 
konvencijo o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter boju proti 
njima, ki določa visoka merila pri 
preprečevanju nasilja na podlagi spola, 
pomoči žrtvam takega nasilja in njihove 
zaščito ter pregonu storilcev takega 
nasilja.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Evropski pakt za enakost med 
spoloma za obdobje 2011–2020, ki ga je 
sprejel Evropski svet¹, poudarja 
zavezanost Unije k zmanjševanju razlik 
med spoloma pri zaposlovanju, izobrazbi 
in socialni varnosti, k spodbujanju 
večjega ravnotežja med poklicnim in 
zasebnim življenjem za ženske in moške 
ter k boju proti vsem oblikam nasilja nad 
ženskami.
__________________
¹ Priloga k sklepom Sveta z dne 7. marca 
2011 (7166/11).
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi 
organi javne uprave, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti z upoštevanjem njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb, 
starosti, spola, invalidnosti in ravni zrelosti 
ter s celovitim spoštovanjem njihove 
fizične, duševne in moralne integritete. 
Zaščititi bi jih bilo treba pred sekundarno 
in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
podporo, da se omogoči njihovo okrevanje, 
imeti pa bi morale tudi zadosten dostop do 
pravnega varstva. 

(5) Kaznivo dejanje je dejanje proti družbi, 
z njim pa se kršijo tudi individualne 
pravice žrtev. Žrtvam bi bilo treba zato 
priznati status žrtev in bi jih bilo treba 
obravnavati na spoštljiv, obziren in 
strokoven način v vseh stikih z vsemi 
pristojnimi organi, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti z upoštevanjem njihovega 
osebnega položaja ter neposrednih potreb, 
starosti, spola, invalidnosti in ravni zrelosti 
ter s celovitim spoštovanjem njihove 
fizične, duševne in moralne integritete 
Zaščititi bi jih bilo treba pred sekundarno 
in ponovno viktimizacijo ter 
ustrahovanjem, prejeti bi morale ustrezno 
pomoč, da se omogoči njihovo okrevanje, 
imeti pa bi morale tudi učinkovit dostop do 
pravnega varstva.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7)Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 

(7) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Zlasti 
si prizadeva za spodbujanje pravice do 
dostojanstva, življenja, fizične in duševne 
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integritete, zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do lastnine ter pravic 
otrok, starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

integritete pravice do nediskriminacije in 
do spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja, pravice do lastnine ter pravic 
otrok, starejših in invalidov ter pravice do 
poštenega sojenja.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi. 

(9) Oseba bi se morala obravnavati kot 
žrtev ne glede na to, ali je bil storilec 
kaznivega dejanja odkrit, prijet, preganjan 
ali obsojen, ter ne glede na družinske 
povezave med krivcem in žrtvijo. 
Družinski člani žrtve, ki imajo v 
kazenskem postopku pravni interes, so 
prav tako oškodovani zaradi kaznivega 
dejanja, zlasti družina umrle žrtve. V 
okviru te direktive bi morale biti takšne 
neposredne žrtve prav tako upravičene do 
zaščite. Žrtve potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč še preden prijavijo kaznivo 
dejanje. Takšna podpora je lahko ključna 
tako za okrevanje žrtve kot pri vseh 
odločitvah, da se kaznivo dejanje končno 
prijavi. Ukrepi v zvezi s tako podporo bi 
morali biti po potrebi specifični glede na 
spol.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Viktimizacijo, ki nastopi ne kot 
neposredna posledica kaznivega dejanja 
temveč zaradi odziva institucij in 
posameznikov na žrtev in ki jo poznamo 
tudi pod imenom „sekundarna 
viktimizacija“, bi bilo treba preprečiti s 
pomočjo služb za pomoč žrtvam, ki 
uporabljajo uporabnikom prilagojeni 
pristop. Te službe bi morale priznavati 
dinamiko med spoloma, vpliv in posledice 
specifičnih oblik nasilja ter delovati v 
okviru enakosti med spoloma in človekovih 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava ključno vlogo služb za podporo žrtvam pri zagotavljanju, da 
žrtve ne bi bile izpostavljene sekundarni viktimizaciji. Zato priporoča državam članicam, naj 
zagotovijo, da podporne službe prepoznajo učinke izpostavljanosti nasilju in so seznanjene z 
dolžino postopka okrevanja ter da žrtve obravnavajo tako, da se prepreči sekundarna 
viktimizacija. Predlog spremembe posnema podobne doložbe iz deklaracije o odpravi nasilja 
nad ženskami.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Čeprav mora končni cilj biti 
preprečiti, da škoda sploh nastane, je 
mogoče veliko storiti, da se zmanjšata 
invalidnost in slabo zdravstveno stanje, ki 
zaradi take škode nastaneta kljub 
prizadevanjem, da se jo prepeči. Nudenje 
kakovostnih storitev podpore in oskrbe 
žrtvam je zato ključna sestavina vsakega 
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odziva na namerno in nenamerno škodo. 
Ustrezne storitve za žrtve nesmrtnih 
poškodb lahko preprečijo smrtne žrtve v 
prihodnosti, zmanjšajo kratkoročno in 
dolgoročno invalidnost ter pomagajo 
prizadetim osebam, da se spopadejo z 
učinki na njihovo življenje. V zvezi s tem 
pravica žrtev do nujnih zdravstvenih 
storitev ne zadostuje in je treba v celoti 
priznati pravico do dolgoročne 
rehabilitacije in do dostopa do korektivnih 
operacij.

Or. en

Obrazložitev
Medtem ko je pravočasen dostop do zdravstvene oskrbe neposredno po nasilnem dogodku 
ključen, je mogoče dolgoročno okrevanje in preprečitev dodatnega nasilja zagotoviti le s 
pomočjo dostopa do specializirane podpore žrtvam in specializirane nege.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) V pravu, raziskavah in praksi se vse več 
pozornosti posveča povezavi med nasiljem 
med ljudmi, neenakostjo in človekovimi 
pravicami. Škodo, ki se prizadane žrtvam s 
kaznivim dejanjem, in zlorabo moči je treba 
ustrezno prepoznati, saj so te žrtve čustveno, 
fizično, finančno ali družbeno odvisne od 
storilca. 

Or. en

Obrazložitev

Neenakost je lahko vzrok viktimizacije, ki pa predstavlja kršitev človekovih pravic, zaradi 
česa sodi to vprašanje v okvir temeljnih pravic. Predlog spremembe se zlasti osredotoča na 
žrtve, ki imajo čustven, finančni ali drugi odnos do storilca in poziva k priznanju njihovih 
specifičnih potreb v zvezi z okrevanjem in rehabilitacijo. Predlog spremembe sega po sodni 
praksi konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW).
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri zagotavljanju informacij bi bilo 
treba navesti dovolj podrobnosti, da bi bile 
žrtve spoštljivo obravnavane ter da bi jim 
bilo omogočeno sprejemanje premišljenih 
odločitev v zvezi z njihovim sodelovanjem 
v postopku in načinom uveljavljanja 
njihovih pravic. S tem v zvezi so zlasti 
pomembne informacije, ki omogočajo 
žrtvi, da je seznanjena s trenutnim stanjem 
kakršnega koli postopka in njegovega 
napredka. To prav tako velja za 
informacije, ki omogočajo žrtvi, da se 
odloči, ali bo zaprosila za presojo odločbe, 
da se ne izvede pregon.

(10) Pri zagotavljanju informacij bi bilo 
treba navesti dovolj podrobnosti, da bi bile 
žrtve spoštljivo obravnavane ter da bi jim 
bilo omogočeno sprejemanje premišljenih 
odločitev v zvezi z njihovim sodelovanjem 
v postopku in načinom uveljavljanja 
njihovih pravic. S tem v zvezi so zlasti 
pomembne informacije, ki omogočajo 
žrtvi, da je seznanjena s trenutnim stanjem 
kakršnega koli postopka in njegovega 
napredka. To prav tako velja za 
informacije, ki omogočajo žrtvi, da se 
odloči, ali bo zaprosila za presojo odločbe, 
da se ne izvede pregon. Pri nudenju 
informacij o izpustu storilca na prostost bi 
bilo treba žrtvam in njihovim družinam 
nuditi učinkovito podporo in pomoč, po 
potrebi s pomočjo podpornih služb za 
žrtve, da se zmanjša tveganje sekundarne 
viktimizacije in da se žrtvam pomaga 
soočiti se s psihološkim sresom, ki izvira 
od take informacije.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo organi javne uprave, službe v 
podporo žrtvam ter službe restorativne 
pravičnosti, bi morali biti v največji možni 
meri posredovani prek vrste medijev na 
način, ki ga žrtev lahko razume. Zagotoviti 

(11) Informacije in nasveti, ki jih 
zagotavljajo pristojni organi, službe v 
podporo žrtvam ter službe restorativne 
pravičnosti, bi morali biti v največji možni 
meri posredovani prek vrste medijev na 
način, ki ga žrtev lahko razume. Zagotoviti 
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bi bilo tudi treba, da je žrtev v postopku 
mogoče razumeti. V tem smislu bi bilo 
treba upoštevati žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 
čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne ali fizične okvare, kot so tiste, 
povezane z vidom ali sluhom. Prav tako bi 
bilo treba v kazenskem postopku 
upoštevati omejene zmožnosti žrtve, da 
sporoča informacije.

bi bilo tudi treba, da je žrtev v postopku 
mogoče razumeti. V tem smislu bi bilo 
treba upoštevati žrtvino znanje jezika, ki se 
uporablja za zagotavljanje informacij, 
njeno starost, zrelost, intelektualne in 
čustvene zmožnosti, pismenost ter vse 
duševne ali fizične okvare, kot so tiste, 
povezane z vidom ali sluhom. Prav tako bi 
bilo treba v kazenskem postopku 
upoštevati omejene zmožnosti žrtve, da 
sporoča informacije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje je treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice.

(12) Pravice ni mogoče učinkovito 
uveljavljati, če žrtev ne more ustrezno 
razložiti okoliščin kaznivega dejanja, ki ga 
je utrpela, ter zagotoviti svojih dokazov na 
način, ki je razumljiv pristojnim organom. 
Enako pomembno je zagotoviti spoštljivo 
obravnavanje žrtev ter jim omogočiti 
uveljavljanje njihovih pravic. Med 
zaslišanjem žrtve in za omogočanje 
njenega sodelovanja na sodni obravnavi bi 
moralo tako biti vedno na voljo brezplačno 
tolmačenje. V zvezi z drugimi vidiki 
kazenskega postopka je lahko potreba po 
tolmačenju in prevajanju odvisna od 
posebnih vprašanj, statusa žrtve in njenega 
sodelovanja v postopku ter kakršnih koli 
posebnih pravic žrtve. Tolmačenje in 
prevajanje bi bilo treba v navedenih drugih 
primerih zagotoviti le v obsegu, ki je 
potreben, da žrtve uveljavljajo svoje 
pravice. Tolmačenje in prevajanje bi bilo 
treba zagotoviti v enem od jezikov, ki jih 
govorijo in razumejo žrtve, da se jim tako 
omogoči, da popolnoma uveljavijo svoje 
pravice.



PE480.616v01-00 14/62 PR\889760SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev
Jezik, v katerem organi komunicirajo z žrtvami, in način, na katerega to storijo, je bistvenega 
pomena, da se prepreči ustrahovanje in nespoštljivo obravnavanje, lahko poslabša stanje 
žrtev in povzroči zaplete v sodnem postopku. Žrtev ne bi smela ustvariti občutka krivde za 
dramatične dogodke iz svojega življenja. Treba je zagotoviti komunikacijo in prevod v jezik, ki 
ga žrtev jasno razume.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem. 
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so.

(13) Podpora, ki jo zagotavljajo bodisi 
vladne bodisi nevladne organizacije, bi 
morala biti v skladu s potrebami žrtve na 
voljo od trenutka, ko se kaznivo dejanje 
zgodi, v kazenskem postopku ter po njem. 
Podporo bi bilo treba zagotoviti na različne 
načine brez prekomernih formalnosti ter z 
zadostno geografsko porazdelitvijo, da se 
vsem žrtvam omogoči dostop do teh 
storitev. Nekatere skupine žrtev, kot so 
žrtve spolnega nasilja, žrtve kaznivih 
dejanj zaradi spola ali iz sovraštva do 
drugih ras ali žrtve drugih kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov ali žrtve terorizma, 
lahko potrebujejo specialistične storitve 
podpore zaradi posebnih značilnosti 
kaznivega dejanja, katerega žrtve so. 
Države članice bi morale zagotoviti vire, 
ki so potrebni za podporo in pomoč žrtvam 
ter za njihovo zaščito. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe državam članicam priporoča, naj dejavno sodelujejo pri 
vzpostavljanju služb za podporo žrtvam ter naj za to zagotovijo potrebne vire. Kakor določa 
tudi konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 
boju proti njima, je financiranje nacionalnih služb za podporo žrtvam eden izmed načinov za 
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izboljšanje uveljavljanja pravic žrtev.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev. Takšno ranljivost se 
lahko na splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja in žrtve trgovine z ljudmi, v veliki 
večini primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih, o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnava.

(17) Nekatere žrtve so v kazenskem 
postopku zlasti ranljive zaradi sekundarne 
in ponovne viktimizacije ter ustrahovanja s 
strani storilca kaznivega dejanja ali 
njegovih sostorilcev in imajo zato posebne 
potrebe. Takšno ranljivost se lahko na 
splošno določi na podlagi osebnih 
značilnosti žrtve ter vrste ali narave 
kaznivega dejanja. Zato so nekatere žrtve, 
kot so otroci, invalidi, žrtve spolnega 
nasilja, žrtve na spolu temelječega nasilja 
in nasilja v odnosu z bližnjim, žrtve 
terorizma in organizirane kriminalitete in 
žrtve trgovine z ljudmi, v veliki večini 
primerov izpostavljene nadaljnji 
viktimizaciji ter potrebujejo posebne 
zaščitne ukrepe. Samo v posebnih 
okoliščinah, kakor je uravnoteževanje 
temeljnih pravic obdolženca ali osumljenca 
oziroma kadar žrtev sama tako želi, bi bilo 
treba dostop do takšnih zaščitnih ukrepov 
omejiti. Področij žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja, ki so otroci, ter otroške 
pornografije, ki jih že urejajo posebne in 
podrobnejše določbe v samostojnih, že 
sprejetih pravnih aktih ali pravnih aktih, o 
katerih potekajo pogajanja, ta direktiva na 
obravnava.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev žrtev kot ranljivih je nenamerno diskirminatorno, saj so pri tem osebne 
značilnosti žrtev pred kaznivim dejanjem edino merilo za opredelitev. Zato za predlog 
spremembe uvaja pojem „žrtev s posebnimi potrebami“, ki se nato uporabi v vsej direktivi. 
Nadaljnji predlogi spremembe zahtevajo pozitivno dejavnost, da se zagotovi, da je vsak 
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podporni ukrep namenjem potrebam žrtev s posebnimi potrebami in jih upošteva.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Nasilje na podlagi spola pomeni 
nasilje nad osebo zaradi njenega spola. Je 
oblika nasilja, ki nesorazmerno prizadene 
ženske. Lahko je povezana s primeri 
nasilja v odnosu z bližnjim, spolnega 
nasilja (vključno s spolnim napadom in 
spolnim nadelogvanjem), trgovine z 
ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in 
suženjstva, nasilja v intimnih odnosih in 
drugimi primeri škodljivega ravnanja, kot 
so prisilne poroke in obrezovanje ženskih 
spolniih organov. Homofobni in 
transfobni napadi so tudi opredeljeni kot 
oblika nasilja na podlagi spola. Študije 
kažejo, da je bila petina do četrtina žensk 
vsaj enkrat v odrasli dobi žrtev fizičnega 
nasilja, več kot desetina žensk pa je bila 
žrtev spolnega nasilja, pri katerem je bila 
uporabljena sila. Zato je izredno 
pomembno, da se vse oblike nasilja na 
podlagi spola inkriminirajo, za žrtve 
takega nasilja pa se zagotovijo posebni 
preventivni in zaščitni ukrepi ter ukrepi za 
odpravo nastale škode.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja, da je nasilje na podlagi spola drugačno od drugih oblik 
nasilja v tem, da je spol poglavitni razlog za nasilje. Z drugimi besedami, nasilje na podlagi 
spola pomeni vsako poškodbo, ki se povzroči drugi osebi zaradi zaznanih razlik med žrtvijo in 
storilcem. Opozoriti je treba na spremembo opredelitve spolnega nasilja, ki vključuje tako 
spolni napad kot spolno nadlegovanje.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Nasilje v odnosu z bližnjim je huda 
in pogosto prikrita družbena težava, ki 
vključuje nasilje, ki ga zagrešijo partnerji 
ali nekdanji partnerji ali drugi družinski 
člani. Večina takih nasilnih dejanj se 
izvrši v bližnjem družbenem okolju, 
ženske pa so poglavitne žrtve. Tako nasilje 
lahko vključuje fizično ali psihično 
zlorabo, pa tudi spolno in celo ekonomsko 
zlorabo, kar vodi k diskriminaciji in 
kršitvam temeljnih svoboščin žrtev, ki zato 
potrebujejo posebne zaščitne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje celovito opredelitev nasilja v odnosu z bližnjim, ki vključuje 
vse vrste nasilja, tudi psihološkega in ekonomskega, ter priznava, da se lahko nasilje 
nadaljuje tudi po koncu razmerja ter zato ne zahteva bioloških ali pravnih družinskih vezi ali 
dokazila o skupnem prebivališču žrtve in storilca.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Žrtve terorizma so zlasti ranljive 
zaradi posebne narave kaznivega dejanja. 
So žrtve ustrahovanja, sovražnega 
ravnanja in groženj z maščevanjem 
članov skupnosti, katere del je storilec. 
Žrtvam terorizma bi bilo zato treba 
zagotoviti posebno pomoč in priznanje s 
strani družbe ter bi jih bilo treba zaščititi 
pred sovraštvom in strahom. Komisija in 
države članice bi morale pretehtati 
možnost sprejetja specifične zakonodaje o 
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žrtvah terorizma, da se prizna njihova 
javna narava, ta zakondaja pa bi morala 
vključevati podrobnejše določbe, ki bi 
zagotavljale ustrezno zaščito in podporo, 
pravico do priznanja, dolgoročno pomoč v 
sili, celovito odpravo škode, zaščito 
zasebnega in družinskega življenja, 
zaščito dostojanstva in varnosti ter pravico 
do seznanjenosti z resnico in pravico do 
spomina.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do seznanjenosti z resnico je pravica, ki temelji na pravici žrtev do celovite in 
popolne seznanjenosti z dejanji, ki so privedla do njihove viktimizacije, z vsemi vključnimi 
osebami in z okoliščinami, ki so botrovale tem dogodkom. Pravico imajo, da izvedo resnico o 
okoliščinah, v katerih so bile kršitve storjene, ter v primerih smrti ali izginotja žrtve, da se 
seznanijo z njeno usodo.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17d) Žrtvam terorizma in organizirane 
kriminalitete bi bilo treba zagotoviti 
posebno podporo, glede na to, da kršitev 
pravice posameznika v takih okoliščina 
tudi krši pravice družbe kot celote. 
Posledično bi bilo treba pravico 
individualne narave zaščititi na poseben 
način, saj vpliva na kolektivne pravice.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva. Le z 
individualnim ocenjevanjem, ki ga ob prvi 
priložnosti izvedejo tisti, ki imajo možnost 
dajanja priporočil glede zaščitnih ukrepov, 
se tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec. 
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike.

(18) Zunaj teh kategorij, toda spet glede na 
osebne značilnosti in kaznivo dejanje, je 
lahko vsaka oseba ranljiva in lahko ima 
posebne potrebe. Le z individualnim 
ocenjevanjem, ki ga ob prvi priložnosti 
izvedejo tisti, ki imajo možnost dajanja 
priporočil glede zaščitnih ukrepov, se 
tovrstna ranljivost lahko učinkovito 
ugotovi. Pri ocenjevanju je treba zlasti 
upoštevati starost, spol in spolno identiteto, 
etnično pripadnost, raso, vero, religijo, 
spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, 
invalidnost, komunikacijske težave, odnos 
z osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodno izkušnjo s 
kaznivim dejanjem ter vrsto ali naravo 
kaznivega dejanja (kot so organizirani 
kriminal, terorizem ali kazniva dejanja 
zaradi predsodkov) in ali je žrtev tujec. 
Žrtve terorizma zahtevajo posebno 
pozornost pri vsakem ocenjevanju, zaradi 
različne narave teh dejanj, ki segajo od 
masovnih terorističnih dejanj do terorizma, 
osredotočenega na posameznike

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Žrtvam, ki so določene za ranljive, je 
treba ponuditi ustrezne ukrepe za njihovo 

(19) Žrtvam, ki so določene za žrtve s 
posebnimi potrebami, je treba ponuditi 
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zaščito v kazenskem postopku. Natančno 
naravo in obseg vsakega takega ukrepa je 
treba določiti z individualnim 
ocenjevanjem, v pogovorih z žrtvijo ter v 
skladu s pravili proste presoje pravosodnih 
organov. Skrbi žrtev in njihove bojazni v 
zvezi s postopkom bi morali biti ključni 
dejavnik pri določanju, ali potrebujejo 
kakršne koli posebne ukrepe.

ustrezne ukrepe za njihovo zaščito v 
kazenskem postopku Natančno naravo in 
obseg vsakega takega ukrepa je treba 
določiti z individualnim ocenjevanjem, v 
pogovorih z žrtvijo ter v skladu s pravili 
proste presoje pravosodnih organov. Skrbi 
žrtev in njihove bojazni v zvezi s 
postopkom bi morali biti ključni dejavnik 
pri določanju, ali potrebujejo kakršne koli 
posebne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Države članice bi morale po potrebi 
in ob priznavanju načela svobode 
izražanja spodbujati sredstva javnega 
obveščanja in novinarje, da sprejmejo 
samoregulativne smernice in ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi v svoji dejavnosti 
obveščanja zaščitili zasebno in družinsko 
življenje žrtev in njihovih družinskih 
članov. Države članice bi morale 
odvračati sredstva javnega obveščanja od 
intervjujev z žrtvami v neprimernih 
trenutkih, intervjujev z otroki, razprav o 
grozovitih podrobnostih kaznivih dejanj, 
objavljanja podatkov, ki bi negativno 
vplivali na verodostojnost žrtev, ter od 
povečevanja priljubljenosti storilca in 
zvračanja krivde za kaznivo dejanje na 
žrtev. Države članice bi morale zagotoviti, 
da imajo žrtve na razpolago učinkovita 
sredstva, ko je kršena njihova pravica do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja.

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Da bi se olajšala učinkovitejša 
zaščita pravic in interesov žrtev, bi morale 
države članice vzpostaviti splošen in 
celovit pristop prek različnih agencij. V 
zvezi s tem bi države članice morale 
zagotoviti, da obstajajo ustrezni 
mehanizmi, ki omogočajo učinkovito 
sodelovanje med sodstvom, državnimi 
tožilci, organi odkrivanja in kazenskega 
pregona, lokalnimi in regionalnimi
oblastmi, nevladnimi organizacijami in 
drugimi ustreznimi organizacijami. Pojem 
„mehanizem“ se nanaša na vsako 
formalno ali neformalno strukturo, kot so 
dogovorjeni protokoli, okrogle mize ali 
vsaka druga metoda, ki omogoča 
določenemu številu strokovnjakov, da 
sodelujejo na standardiziran način.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izraža odobravanje pristopa, ki spodbuja kulturo sodelovanja, da se 
vzpostavi struktura iz različnih agencij za pomoč in zaščito, saj je treba v nudenje pomoči 
vključiti strokovnjake z različnih področij. Ta predlog spremembe ne zahteva ustanovitve 
uradnega organa ali institucije, ki bi državam članicam povzorčila stroške, temveč spodbuja 
uporabo obstoječih zmogljivosti na učinovitejši način in z več sodelovanja.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 

(24) Vsakega javnega uslužbenca v 
kazenskem postopku, za katerega je 
verjetno, da bo prišel v stik z žrtvijo, je 
treba usposobiti za ugotavljanje in 
upoštevanje potreb žrtev tako z začetnim 
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kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje.

kot stalnim usposabljanjem ter do ravni, ki 
je potrebna za njegov stik z žrtvami. To bi 
moralo, če je ustrezno, vključevati tudi 
specialistično usposabljanje. Policijo, 
tožilstvo in drugo osebje, ki je vključeno v 
primere nasilja na podlagi spola, bi bilo 
treba usposobiti za uporabo ustreznih 
metod za ravnanje z žrtvami takega 
nasilja na način, ki bo upošteval spol 
žrtve. Tako usposabljanje bi moralo biti 
institucionalizirano in standardizirano po 
v vseh državah članicah ter bi ga bilo 
treba opravljati ob tesnem sodelovanju 
nevladnih organizacij in služb, ki nudijo 
storitve žrtvam nasilja na podlagi spola.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe državam članicam nalaga obveznost, da nudijo ustrezno 
usposabljanje za osebje, ki se srečuje z žrtvami nasilja na podlagi spola. Usposabljanje bi 
povečalo ozaveščenost med osebjem o posebnih potrebah žrtev nasilja na podlagi spola ter bi 
prispevalo k spremembi načina obravnavanja žrtev s strani osebja ter njihovega obnašanja v 
razmerju do žrtev. Določba, da bi bilo treba tako usposabljanje razviti v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami, sledi duhu sodelovanja med agencijami.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Države članice bi morale organizacije 
civilne družbe, vključno z priznanimi in 
dejavnimi nevladnimi organizacijami, ki 
delajo z žrtvami kaznivega dejanja, 
spodbujati in z njimi tesno sodelovati zlasti 
v okviru pobud za oblikovanje politik, 
kampanj za informiranje in osveščanje, 
raziskovalnih in izobraževalnih programov 
ter usposabljanj, pa tudi pri nadziranju in 
ocenjevanju učinka ukrepov v podporo 
žrtvam in za zaščito žrtev kaznivega 
dejanja.

(25) Da bi se vzpostavili in okrepili 
politika preprečevanja kriminalitete in 
ukrepi za zmanjšanje tveganja ljudi, da 
postanejo žrtve kaznivih dejanja, bi države 
članice morale organizacije civilne družbe, 
vključno z priznanimi in dejavnimi 
nevladnimi organizacijami, ki delajo z 
žrtvami kaznivega dejanja, spodbujati in z 
njimi tesno sodelovati zlasti v okviru 
pobud za oblikovanje politik, kampanj za 
informiranje in osveščanje, raziskovalnih 
in izobraževalnih programov ter 
usposabljanj, pa tudi pri nadziranju in 
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ocenjevanju učinka ukrepov v podporo 
žrtvam in za zaščito žrtev kaznivega 
dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Do nadaljnje viktimizacije, 
ustrahovanja in diskriminacije lahko 
pride, ko so žrtve tarča kršitev zaradi 
osebnih značilnosti, kot so rasa, religija, 
prepričanja, narodnost, starost, spolna 
usmerjenost, invalidnost, spol ali 
družbeno ozadje, kar je glavni razlog za 
visoko stopnjo neprijavljenih kaznivih 
dejanj. Nizko zaupanje v kazenskopravni 
sistem, težave pri razumevanju sistema 
prijave ter strah pred nesprejemljivim 
obravnavanjem s strani državnih organov, 
ker se žrtvi ne verjame, ali zaradi 
pomanjkanja spoštovanja in priznavanja 
žrtve so dodatni razlogi za neprijavljena 
kazniva dejanja. Da bi se spodbudilo in 
olajšalo prijavljanje kaznivih dejanj in da 
bi se žrtvam omogočilo, da prekinejo 
začaran krog ponavljajoče se 
viktimizacije, morajo biti žrtvam na voljo 
zanesljive službe za nudenje podpore ter 
morajo biti pristojni organi pripravljeni 
odzvati se na prijave žrtev na spoštljiv, 
razumevajoč, enkopraven in 
profesionalen način. To zahteva zadostno 
usposabljanje in ustrezno raven 
specializacije vseh ustreznih organov, pa 
tudi predpise, ki bodo dovolj pozornosti 
posvetili pravicam žrtev, vključno s 
pravico do zaščite pred ustrajovanjem in 
sekundarno viktimizacijo. Ukrepi bi lahko 
vključevali tudi omogočanje prijav s strani 
trejih oseb in pooblastilo organizacijam za 
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podporo žrtvam, da začnejo postopke v 
imenu žrtev, ter omogočanje uporabe 
komunikacijske tehnologije, kot so 
elektronska pošta ali elektronski 
formularju za vlaganje prijav.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Da bi se razvil bolj strukturiran 
sistem spremljanja žrtev kaznivih dejanja 
za vso Unijo ter da bi se ocenil dostop 
žrtev do prvic iz te direktive in da bi se 
olajšala izmenjava najboljših praks, bi 
države članice s pomočjo obstoječih 
združenj in organizacij za podporo žrtvam 
iz vse Unije morale sodelovati za 
ustanovitev evropske mreže za 
vzpostavitev podatkovne baze statističnih 
podatkov iz vse Unije. Taka podatkovna 
baza bi morala vsebovati najmanj število, 
starost, spol in državljanstvo žrtev, vrsto 
storitev, ki so jih koristile žrtve, in 
vsakršne vrzeli pri zagotavljanju storitev.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25c) Da bi se olajšala ocena izvrševanja 
te direktive, bi države članice morale 
sporočiti Komisiji podatke, povezane z 
uporabo nacionalnih postopkov v zvezi z 
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žrtvami kaznivih dejanj, ki vključujejo 
najmanj število žrtev in njihov spol, 
starost in državljanstvo, število, vrsto ali 
naravo prijavljenih kaznivih dejanj in 
vrsto storitev, ki so bile žrtvi ponujene. 
Podatki bi morali vsebovati tudi 
informacije o vzrokih in pogostosti za vse 
oblike nasilja, ukrepih za preprečevanje 
in izkoreninjenje nasilja na podlagi spola, 
zaščito žrtev in kaznovanje storilcev ter 
učinkovitosti teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Zbiranje posamičnih relevantnih statističnih podatkov v rednih intervalih o primerih vseh 
oblik nasilja, ki ga zajema področje delovanja te direktive, bi omogčilo na dokazih temelječo 
oceno o tem, ali so potrebe oseb, ki so žrtve nasilja, ustrezno zadovoljene. Posredovanje 
nacionalnih statističnih podatkov in informacij Evropski komisji bi tudi spodbudilo čezmejno 
sodelovanje in omogočilo meddržavno primerjavo ter evropsko postavitev meril za obstoječo 
dobro prakso.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi organi 
javne uprave, službami v podporo žrtvam 
ali službami restorativne pravičnosti.

Namen te direktive je zagotovitev, da 
imajo vse žrtve kaznivih dejanj ustrezno 
zaščito in podporo, da lahko sodelujejo v 
kazenskem postopku ter da imajo status 
žrtve in se obravnavajo spoštljivo, obzirno 
in strokovno brez kakršne koli 
diskriminacije v vseh stikih z vsemi 
pristojnimi organi, službami v podporo 
žrtvam ali službami restorativne 
pravičnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) družinske člane ali osebe, priznane 
kot varuhi ali predstavniki žrtve, ki je pred 
ali po kaznivem dejanju opravilno 
nesposobna; 

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga)„nasilje na podlagi spola“ pomeni 
nasilje nad osebo zaradi njenega spola ali 
njene spolne identitete;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe določa celovito opredelitev nasilja na podlagi spola, s katero se 
poudarja, da se ta vrsta nasilja razlikuje od drugih vrst nasilja po tem, da je spol ali spolna 
identiteta žrtve prvenstveni razlog za nasilna dejanja. 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 2 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb)„nasilje v odnosu z bližnjim“ pomeni 
nasilje, ki ga nad žrtvijo zagreši oseba, ki 
je njen sedanji ali nekdanji zakonec ali 
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partner ali drugi družinski član žrtve.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje celovito opredelitev nasilja v odnosu z bližnjim, ki vključuje 
vse vrste nasilja, tudi psihološko in finančno, ter priznava, da se lahko nasilje nadaljuje tudi 
po koncu razmerja ter zato ne zahteva bioloških ali pravnih družinskih vezi ali dokazila o 
skupnem prebivališču žrtve in storilca.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) v kakšnem obsegu in pod kakšnimi 
pogoji so upravičene do tolmačenja in 
prevajanja;

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) o vseh posebnih ureditvah, ki so jim na 
voljo za zaščito njihovih interesov, če 
stalno bivajo v drugi državi članici;

(h) o vseh posebnih ukrepih, postopkih ali
ureditvah, ki so najbolj primerni za zaščito 
njihovih pravic in interesov, če stalno 
bivajo v državi članici, ki ni država 
članica, v kateri je bilo storjeno kaznivo 
dejanje;

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da žrtve s 
hujšo travmatično izkušnjo, poleg 
informacij iz odstavka 1, dobijo naslednje 
informacije:
(a) v kakšnem obsegu so upravičene do 
zdravstvene oskrbe;
(b) v kakšnem obsegu so upravičene do 
specialistične podpore, vključno s 
psihološko podporo;
(c) kako in pod kakšnimi pogoji lahko 
dobijo pomoč pri iskanju primerne 
nadomestne namestitve z ustrezno 
urejenim varovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo bodisi ustno bodisi pisno ter v
enostavnem in dostopnem jeziku, pri 
čemer se upoštevajo posebne potrebe in 
osebne značilnosti žrtve ter okoliščine, 
resnost in narava kaznivega dejanja. 

Or. en
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Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
uradno obveščene o svoji pravici do 
prejema naslednjih informacij o svoji 
zadevi in da te informacije prejmejo, 
kadar tako želijo:

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
brez nepotrebnega odlašanja uradno 
obveščene o svoji pravici do prejema 
naslednjih informacij o svoji zadevi:

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) informacije o vsaki odločbi o začetku 
kazenskega postopka, vključno z 
obrazložitvijo izbire, katerih kaznivih 
dejanj bo storilec obtožen;

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o vsaki odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, začet na podlagi žrtvine prijave 
kaznivega dejanja, kot je odločitev, da se 
preiskava ali pregon ne nadaljujeta oziroma 
se ju konča, ali informacije o pravnomočni 
sodbi v postopku, vključno s kakršno koli 
kaznijo;

(a) informacije o vsaki odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, kot je odločitev, da se preiskava 
ali pregon ne nadaljujeta oziroma se ju 
konča, ali informacije o pravnomočni sodbi 
v postopku, vseh morebitnih pritožbah 
proti tej sodbi in kakršni koli kazni;
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Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije, ki omogočajo žrtvi 
seznanitev s stanjem kazenskega postopka, 
začetega na podlagi žrtvine prijave 
kaznivega dejanja, razen če v izjemnih 
primerih to ne vpliva negativno na ustrezno 
obravnavanje zadeve;

(b) informacije, ki omogočajo žrtvi 
seznanitev s stanjem kazenskega postopka, 
razen če v izjemnih primerih to ne vpliva 
negativno na ustrezno obravnavanje 
zadeve;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve, kadar je 
oseba, ki se preganja ali je obsojena za 
kaznivo dejanje, ki jih zadeva, izpuščena iz 
pripora. Žrtve prejmejo vse informacije, 
kadar tako želijo.

2. Države članice zagotovijo, da se žrtvam 
ponudi možnost uradne obvestitve brez 
nepotrebnega odlašanja, kadar je oseba, ki 
je pridržana, priprta, se preganja ali je 
obsojena za kaznivo dejanje, ki jih zadeva, 
izpuščena iz pripora ali je iz pripora 
pobegnila. Države članice zagotovijo, da 
imajo žrtve na voljo učinkovito podporo in 
pomoč, ko prejmejo takšno informacijo.
Žrtve prejmejo te informacije, razen če je 
pristojni organ seznanjen s tem, da bi 
obvestilo o izpustitvi utegnilo povzročiti 
škodo storilcu kaznivega dejanja.

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so žrtve 
v celoti obveščene o svoji pravici do 
prejemanja informacij iz odstavkov 1 in 2
in da te informacije prejmejo, razen če so 
izrazile željo, da jih ne prejmejo, ter 
jamčijo za pravico žrtev, da lahko v 
vsakem trenutku spremenijo odločitev 
glede svoje želje, da ne prejmejo tovrstnih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da žrtve, ki 
izrazijo, da ne želijo prejeti informacij iz 
odstavkov 1 in 2, teh ne prejmejo.

3. Države članice zagotovijo, da žrtve, ki 
izrazijo, da ne želijo prejeti informacij iz 
odstavka 2, teh ne prejmejo, razen če je 
pristojni organ seznanjen s tem, da utegne 
žrtev verjetno utrpeti škodo, če ne bo 
obveščena o izpustitvi.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo bodisi ustno bodisi pisno ter v



PE480.616v01-00 32/62 PR\889760SL.doc

SL

enostavnem in dostopnem jeziku, pri 
čemer se upoštevajo posebne potrebe in 
osebne značilnosti žrtve ter okoliščine, 
resnost in narava kaznivega dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve razumejo in da se jih 
lahko razume med vsemi stiki, ki jih imajo 
z organi javne uprave v kazenskem 
postopku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da žrtve in njihovi družinski 
člani popolnoma razumejo in da se jih 
lahko popolnoma razume med vsemi stiki, 
ki jih imajo z vsemi pristojnimi organi, od 
njihovega prvega stika z njimi, med 
kazenskim postopkom in po njegovem 
zaključku, tudi kadar ti organi zagotavljajo 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pravica do tolmačenja iz odstavkov 1 
in 2 vključuje ustrezno pomoč žrtvam z 
motnjami sluha ali govora.

Or. en
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se žrtvi, ki 
ne razume ali govori jezika zadevnega 
kazenskega postopka, na njeno željo 
priskrbi brezplačno prevajanje naslednjih 
informacij, če so te informacije na voljo 
žrtvi:

4. Države članice zagotovijo, da se žrtvi, ki 
ne razume ali govori jezika zadevnega 
kazenskega postopka, na njeno željo 
priskrbi brezplačen pisni prevod v jeziku, 
ki ga žrtev razume, naslednjih informacij, 
če so te informacije na voljo žrtvi:

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) informacije o vsaki odločbi o začetku 
kazenskega postopka, vključno z 
obrazložitvijo izbire, katerih kaznivih 
dejanj bo storilec obtožen;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacij o kakršni koli odločbi o 
koncu kazenskega postopka v zvezi s 
kaznivim dejanjem, ki ga je žrtev prijavila, 
vključno vsaj s povzetkom obrazložitve 
takšne odločitve;

(b) informacije o kakršni koli odločbi, ki je 
obrazložena in s katero se konča kazenski 
postopek, kot je odločitev, da se preiskava 
ali pregon ne nadaljujeta ali se ju konča, 
ali informacije o pravnomočni sodbi v 
postopku, vseh morebitnih pritožbah proti 
tej sodbi in kakršni koli kazni;
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Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz točke (c) prvega 
pododstavka se opredelijo za vsak primer 
posebej. Žrtve ali njihovi pravni 
zastopniki lahko predložijo utemeljeno 
zahtevo, da so bistvene vse druge 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve v skladu s postopki na podlagi 
nacionalnih zakonodaj pravico do 
izpodbijanja odločbe o tem, da ni potrebe 
po tolmačenju ali prevajanju, če jim je bilo 
tolmačenje ali prevajanje zagotovljeno, pa 
do možnosti pritožbe, če kakovost 
tolmačenja ne zadostuje za uveljavljanje 
njihovih pravic ali razumevanje postopka.

6. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve v skladu s postopki na podlagi 
nacionalnih zakonodaj pravico do 
izpodbijanja odločbe o tem, da ni potrebe 
po tolmačenju ali prevajanju, če jim je bilo 
tolmačenje ali prevajanje zagotovljeno, pa 
do možnosti pritožbe, če kakovost 
tolmačenja ali prevajanja ne zadostuje za 
uveljavljanje njihovih pravic ali 
razumevanje postopka.

Or. en
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Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani v skladu z 
njihovimi potrebami dostop do brezplačnih 
in zaupnih storitev v podporo žrtvam.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve in njihovi družinski člani dostop do 
brezplačnih in zaupnih storitev v podporo 
žrtvam od trenutka, ko žrtev utrpi škodo, 
med kazenskim postopkom in po 
njegovem zaključku ter ne glede na to, kje 
je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da dostop 
do storitev v podporo žrtvam ni odvisen od 
tega, ali je žrtev prijavila kaznivo dejanje 
pristojnem organu.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) podporno osebo, da med kazenskim 
postopkom spremlja in podpira žrtev in 
njene družinske člane ter jim pomaga 
glede na njihove potrebe;

Or. en
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) čustveno in psihološko podporo; (c) čustveno, psihološko in materialno
podporo; 

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če žrtev in njeni družinski člani 
bivajo v državi članici, ki ni država 
članica, v kateri je bilo storjeno kaznivo 
dejanje, informacije o storitvah v podporo 
žrtvam, ki so na voljo v tej državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) svetovanje glede tveganja 
ustrahovanja in nadaljnje viktimizacije in 
kako to preprečiti ali se temu izogniti.

Or. en
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice prek organov, ki so 
prejeli prijavo kaznivega dejanja, ali 
drugih zadevnih agencij omogočajo 
napotitev žrtev k službam v njihovo 
podporo.

3. Države članice prek pristojnih organov 
ali drugih zadevnih agencij, ki so prejeli 
prijavo kaznivega dejanja, omogočajo 
napotitev žrtev k službam v njihovo 
podporo. 

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice poleg splošnih storitev v 
podporo žrtvam spodbujajo tudi pripravo 
ali razvoj specialističnih storitev v podporo 
žrtvam.

4. Države članice poleg splošnih storitev v 
podporo žrtvam zagotavljajo tudi pripravo 
ali razvoj specialističnih storitev v podporo 
žrtvam, vključno s specialističnimi 
storitvami v podporo žrtvam nasilja na 
podlagi spola, žrtvam nasilja v odnosu z 
bližnjim in njihovim družinskim članom.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se poziva države članice, naj oblikujejo specializirane storitve v 
podporo žrtev, s katerimi bo mogoče prepoznati posebno naravo težavnega položaja žrtev 
nasilja na podlagi spola in nasilja v odnosu z bližnjim. Cilj takšne specializirane podpore je 
zagotoviti opravljanje zapletene naloge krepitve položaja žrtev z optimalno podporo in 
pomočjo, ki sta prilagojeni njihovim posebnim potrebam. 
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Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice spodbujajo in 
podpirajo pobude, ki imajo oporo v 
skupnostih, vključno z oblikovanjem 
skupin žrtev ali njihovih družinskih 
članov, z namenom spodbujanja 
medsebojne podpore, ojačanja njihovega 
položaja in okrepitve solidarnosti v družbi.

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da žrtve 
prejmejo pisno potrdilo o kakršni koli 
pritožbi, ki so jo vložile pri pristojnem 
organu države članice.

Države članice zagotovijo, da žrtve 
prejmejo pisno potrdilo o kakršni koli 
pritožbi, ki so jo vložile pri pristojnem 
organu države članice, in kopijo te 
pritožbe.

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zaslišijo žrtev takoj po prijavi kaznivega 
dejanja pri pristojnem organu;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje ranljivosti in zaščita žrtev Priznavanje posebnih potreb in zaščita 
žrtev

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
voljo ukrepi za zaščito varnosti žrtev in 
njihovih družinskih članov zaradi 
maščevanja, ustrahovanja in ponovne ali 
nadaljnje viktimizacije.

1. Države članice zagotovijo, da so na 
voljo ukrepi za zaščito varnosti in 
dostojanstva žrtev in njihovih družinskih 
članov zaradi maščevanja, ustrahovanja in 
ponovne ali nadaljnje viktimizacije, od 
njihovega prvega stika s pristojnim 
organom, med kazenskim postopkom in 
po njegovem zaključku.

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Med ukrepe iz odstavka 1 spadajo zlasti 
postopki za telesno zaščito žrtev in 
njihovih družinskih članov, ukrepi za 
zagotovitev, da se je mogoče izogniti stiku 
med storilci kaznivega dejanja in žrtvami v 
prostorih, kjer teče kazenski postopek, ter 
ukrepi za zagotovitev, da je tveganje 

2. Med ukrepe iz odstavka 1 spadajo zlasti 
postopki za telesno zaščito žrtev in 
njihovih družinskih članov, ukrepi za 
zagotovitev, da se je mogoče izogniti stiku 
med storilci kaznivega dejanja in žrtvami 
in njihovimi družinskimi člani v prostorih, 
kjer teče kazenski postopek, ter ukrepi za 
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psihološkega ali čustvenega oškodovanja 
žrtev med zaslišanjem ali pričanjem čim 
manjše, njihova varnost in dostojanstvo pa 
zavarovana.

zagotovitev, da je tveganje psihološkega ali 
čustvenega oškodovanja žrtev med 
zaslišanjem ali pričanjem čim manjše, 
njihova varnost in dostojanstvo pa 
zavarovana.

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opredelitev ranljivih žrtev Opredelitev žrtev s posebnimi potrebami

Or. en

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te direktive se zaradi osebnih 
značilnosti kot ranljive obravnavajo
naslednje kategorije žrtev:

1. Za namene te direktive se zaradi osebnih 
značilnosti naslednje kategorije žrtev 
obravnavajo, kot da imajo posebne 
potrebe:

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te direktive se zaradi narave 
ali vrste kaznivega dejanja, katerega žrtve 

2. Za namene te direktive se zaradi narave 
ali vrste kaznivega dejanja, katerega žrtve 



PR\889760SL.doc 41/62 PE480.616v01-00

SL

so, kot ranljive obravnavajo naslednje 
kategorije žrtev:

so, naslednje kategorije žrtev obravnavajo, 
kot da imajo posebne potrebe:

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) žrtve nasilja na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) žrtve nasilja v odnosu z bližnjim;

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) žrtve terorizma;

Or. en
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Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) žrtve organizirane kriminalitete.

Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se vse 
preostale žrtve pravočasno in individualno 
ocenijo v skladu z nacionalnimi postopki 
za določitev, ali so na podlagi svojih 
osebnih značilnosti oziroma okoliščin 
oziroma vrste ali narave kaznivega dejanja 
ranljive zaradi sekundarne in ponovne 
viktimizacije ali ustrahovanja.

3. Države članice zagotovijo, da se vse 
preostale žrtve pravočasno in individualno 
ocenijo v skladu z nacionalnimi postopki 
za določitev, ali imajo na podlagi svojih 
osebnih značilnosti oziroma okoliščin 
oziroma vrste ali narave kaznivega dejanja 
posebne potrebe zaradi sekundarne in 
ponovne viktimizacije ali ustrahovanja.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se vse 
žrtve, kakor so določene v odstavkih 1, 2 in 
3, pravočasno in individualno ocenijo v 
skladu z nacionalnimi postopki za 
določitev, do katerih posebnih ukrepov iz 
členov 21 in 22 so upravičeni. Takšno 
ocenjevanje upošteva želje ranljive žrtve, 

4. Države članice zagotovijo, da se vse 
žrtve s posebnimi potrebami, kakor so 
določene v odstavkih 1, 2 in 3, pravočasno 
in individualno ocenijo v skladu z 
nacionalnimi postopki za določitev, do 
katerih posebnih ukrepov iz členov 21 in 
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tudi kadar ta ne želi koristiti posebnih 
ukrepov.

22 so upravičeni. 

Or. en

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo, da se 
individualna ocenjevanja iz odstavkov 3 in 
4 opravljajo v rednih časovnih presledkih 
med celotnim kazenskim postopkom, da se 
upoštevajo morebitne spremembe osebnih 
značilnosti ali okoliščin, potreb in želja 
žrtve. Pri individualni oceni se upoštevajo 
naslednji dejavniki:
(a) osebne značilnosti žrtve, kot so starost, 
spol, spolna identiteta, etnična pripadnost, 
rasa, veroizpoved, spolna usmerjenost, 
zdravstveno stanje, invalidnost, pravni 
status, komunikacijske težave, odnos z 
osumljencem ali obdolžencem oziroma 
odvisnost od njega, predhodne izkušnje s 
kaznivim dejanjem;
(b) okoliščine kaznivega dejanja, kot je 
dejstvo, da je oseba postala žrtev v tujini;
(c) vrsta ali narava kaznivega dejanja, kot 
v primerih izkoriščanja ali uporabe 
fizičnega ali spolnega nasilja;
(d) želje žrtve s posebnimi potrebami, tudi 
če ta ne želi izkoristiti posebnih ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Pravica dostopa do specialističnih storitev 
v podporo žrtvam nasilja na podlagi spola 
in žrtvam nasilja v odnosu z bližnjim.
1. Države članice zagotovijo, da imajo 
žrtve nasilja na podlagi spola in žrtve 
nasilja v odnosu z bližnjim ter njihovi 
družinski člani v skladu z njihovimi 
potrebami dostop do brezplačnih in 
zaupnih specialističnih storitev v podporo 
žrtvam, ki:
(a) temeljijo na razumevanju nasilja v luči 
spola in so osredotočene na človekove 
pravice in varnost žrtev;
(b) temeljijo na celostnem pristopu, ki 
upošteva odnos med žrtvami, storilci 
kaznivega dejanja, otroki in njihovim 
širšim družbenim okoljem.
(c) so usmerjene v preprečevanje 
sekundarne viktimizacije;
(d) so usmerjene v krepitev položaja in 
ekonomsko neodvisnost žrtev nasilja;
(e) omogočajo, kjer je to primerno, da se v 
istem poslopju nahaja vrsta zaščitnih in 
podpornih služb;
(f) zadovoljujejo posebne potrebe žrtev, 
tudi otrok, ki so žrtve.
2. Države članice zagotovijo pravočasno 
dodelitev finančne pomoči žrtvam nasilja 
na podlagi spola in nasilja v odnosu z 
bližnjim ter prepovejo vsako obliko 
diskriminacije oseb, ki so preživele 
tovrstno nasilje, tudi pri zaposlovanju,
lastniškemu in stanovanjskemu statusu 
ter prejemkih socialnega varstva.

Or. en
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Obrazložitev
Razumeti velja, da dostop do podpore ni zgolj pravica žrtev, temveč tudi bistveni sestavni del 
zaščite pred nadaljnjo viktimizacijo in krepitve njihovega družbeno-ekonomskega položaja. 
Zato je v predlogu spremembe naštetih nekaj ciljev in meril, ki bi jih morale storitve v 
podporo žrtvam s posebnimi potrebami zasledovati ali na njih temeljiti. Predlog spremembe 
predpisuje tudi ustrezne finančne vire za žrtve in nično toleranco do diskriminacije žrtev 
nasilja na podlagi spola.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18b
Pravica žrtev spolnega nasilja do dostopa 
do kriznih centrov za žrtve posilstva in 
spolnega nasilja
Države članice zagotovijo, da imajo žrtve 
spolnega nasilja in njihovi družinski člani 
dostop do kriznih centrov za žrtve 
posilstva in spolnega nasilja, ki nudijo 
medicinske preglede in sodno-medicinsko 
preiskave, pomoč po travmatični izkušnji 
in svetovanje za žrtve in njihove družinske 
člane.

Or. en

Obrazložitev

Travmatična narava spolnega nasilja zahteva še posebej občutljiv odziv usposobljenega in 
specializiranega osebja. S tem predlogom spremembe želimo posebej opozoriti na tovrstno 
specializirano podporo in države članice pozvati, naj zagotovijo ustanovitev zadostnega 
števila dostopnih kriznih centrov za žrtve posilstva in spolnega nasilja. Po priporočilu Sveta 
Evrope naj bi se en tak center odprl na 200 000 prebivalcev.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice postopoma vzpostavijo 1. Države članice vzpostavijo potrebne 
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potrebne pogoje, da se omogoči izogibanje 
stiku med žrtvijo in obdolžencem ali 
osumljencem povsod, kjer imajo žrtve 
lahko osebni stik z organi javne uprave
zaradi svojega položaja žrtve, ter zlasti 
tam, kjer teče kazenski postopek. 

pogoje, da se omogoči izogibanje stiku 
med žrtvijo in njenimi družinskimi člani 
in obdolžencem ali osumljencem oziroma 
storilcem kaznivega dejanja povsod, kjer 
imajo žrtve lahko osebni stik s pristojnimi
organi zaradi svojega položaja žrtve, ter 
zlasti tam, kjer teče kazenski postopek, 
razen če kazenski postopek ta stik zahteva
oziroma žrtev zahteva drugače.

Or. en

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da načrti 
novih sodišč vključujejo ločene čakalnice 
za žrtve.

Or. en

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 20 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je število zaslišanj čim manjše in da se 
opravijo le, če so nujno potrebna za 
namene kazenskega postopka;

(b) je število zaslišanj čim manjše in da se 
opravijo le, če so nujno potrebna za 
namene kazenske preiskave in kazenskega 
postopka;

Or. en
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Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 20 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) žrtve lahko, kadar je to ustrezno,
spremlja njihov pravni zastopnik ali oseba 
po njihovi izbiri, razen če je bila v 
povezavi s to osebo sprejeta obrazložena 
odločba, ki temu nasprotuje.

(c) žrtve lahko spremlja njihov pravni 
zastopnik ali, kadar je to ustrezno, oseba 
po njihovi izbiri, razen če je bila v 
povezavi s to osebo sprejeta obrazložena 
odločba, ki temu nasprotuje;

Or. en

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 20 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v primeru zakasnele prijave nasilja 
zaradi strahu pred maščevanjem, 
ponižanjem ali stigmatizacijo taka 
zakasnitev nima negativnih posledic na 
pritožbo žrtve. 

Or. en

Obrazložitev
S predlogom spremembe želimo sodiščem prepovedati sprejemanje neugodnih odločitev ne 
glede na čas, ki preteče med domnevnim dejanjem nasilja in njegovo prijavo. 
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To, da se zakasnela prijava ne sme uporabiti v škodo žrtve, podpira tudi sodna praksa 
konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW).

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do zaščite ranljivih žrtev v 
kazenskem postopku

Pravica do zaščite žrtev s posebnimi 
potrebami v kazenskem postopku

Or. en

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so ranljive 
žrtve iz člena 18, upravičene do ukrepov, 
določenih v odstavkih 2 in 3 v skladu z 
individualnim ocenjevanjem, kakor je 
določeno v členu 18(4) ter s pravili proste 
presoje pravosodnih organov.

1. Države članice zagotovijo, da so žrtve s 
posebnimi potrebami iz člena 18, 
upravičene do ukrepov, določenih v 
odstavkih 2 in 3 v skladu z individualnim 
ocenjevanjem, kakor je določeno v 
členu 18(4) ter s pravili proste presoje 
pravosodnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ranljivim žrtvam se med kazenskimi 
preiskavami ponudijo naslednji ukrepi:

2. Žrtvam s posebnimi potrebami se med 
kazenskimi preiskavami ponudijo naslednji 
ukrepi:
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Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsa zaslišanja žrtev spolnega nasilja 
opravi oseba istega spola. 

(d) vsa zaslišanja žrtev spolnega nasilja, 
nasilja na podlagi spola in nasilja v 
odnosu z bližnjim opravi oseba spola po 
izboru žrtve.

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ranljivim žrtvam se v postopku pred 
sodiščem ponudijo naslednji ukrepi:

3. Žrtvam s posebnimi potrebami se v 
postopku pred sodiščem ponudijo naslednji 
ukrepi:

Or. en

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 22 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se lahko v kazenskih preiskavah vsa 
zaslišanja žrtve snemajo, takšni 
videoposnetki zaslišanj pa se lahko 
uporabijo v skladu z nacionalno 
zakonodajo kot dokaz v postopku pred 

(a) se lahko v kazenskih preiskavah vsa 
zaslišanja žrtve avdiovizualno snemajo, 
taki avdiovizualni posnetki zaslišanj pa se 
lahko uporabijo v skladu z nacionalno 
zakonodajo kot dokaz v postopku pred 
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kazenskim sodiščem; kazenskim sodiščem; 

Or. en

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 22 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pravosodni organi v kazenskih 
preiskavah in postopkih pred sodiščem 
žrtvi dodelijo posebnega zastopnika, če je 
po nacionalni zakonodaji nosilcem 
starševske odgovornosti onemogočeno 
zastopanje otroka zaradi navzkrižja 
interesov med njimi in žrtvijo ali če otrok 
nima spremstva ali je ločen od svoje 
družine.

(b) pristojni organi v kazenskih preiskavah 
in postopkih pred sodiščem žrtvi dodelijo 
posebnega zastopnika, če je po nacionalni 
zakonodaji nosilcem starševske 
odgovornosti onemogočeno zastopanje 
otroka zaradi navzkrižja interesov med 
njimi in žrtvijo ali če otrok nima spremstva 
ali je ločen od svoje družine.

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1. Kolikor je to mogoče, države članice 
zagotovijo zaščito zasebnega in 
družinskega življenja žrtev ter varujejo 
njihove osebne podatke od prvega stika s 
pristojnim organom, med celotnimi 
kazenskim postopkom in po njem.

Or. en
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Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
pravosodni organi v postopku pred 
sodiščem sprejmejo ustrezne ukrepe za 
varstvo zasebnosti ter fotografij žrtev in 
njihovih družinskih članov.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
pravosodni organi med kazenskimi 
preiskavami in v postopku pred sodiščem 
sprejmejo ustrezne ukrepe za varstvo 
zasebnosti ter fotografij žrtev in njihovih 
družinskih članov.

Or. en

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a
Preprečevanje

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, tudi prek spleta, kot so 
informacijske kampanje in kampanje za 
izboljšanje osveščenosti, raziskovalni in 
izobraževalni programi, po potrebi v 
sodelovanju z ustreznimi organizacijami 
civilne družbe in drugimi zainteresiranimi 
stranmi, namenjene boljšemu poznavanju 
pravic iz te direktive in zmanjšanju 
nevarnosti oseb, zlasti otrok, da postanejo 
žrtve kaznivih dejanj. 
2. Države članice pripravijo posebne 
kampanje za izboljšanje osveščenosti o 
nasilju na podlagi spola, namenjene večji 
osveščenosti tega, da je nasilje na podlagi 
spola izraz spolne neenakosti in kršitve 
človekovih pravic, pa tudi boljšemu 
poznavanju zakonov, ki obravnavajo 
nasilje na podlagi spola, in razpoložljivih 
pravnih sredstev.
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Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo zagotoviti, da bo splošna javnost v celoti obveščena o 
različnih oblikah nasilja, pa tudi o različnih načinih, s katerimi se kaže nasilje na podlagi 
spola. S tem namenom pozivamo k pripravi kampanj za izboljšanje osveščenosti, s katerimi bi 
predstavili in razložili določbe te direktive in javnost opozorili na vprašanja človekovih 
pravic in enakosti med spoloma. Takšne kampanje bi lahko tudi služile kot informativno
orodje za žrtve, da bi se seznanile s svojimi pravicah in obstoječimi storitvami podpore.

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Člen 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23b
Lažja prijava kaznivega dejanja

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
po potrebi v sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami civilne družbe in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, ki žrtvam 
omogočajo, da kaznivo dejanje lažje
prijavijo.

Or. en

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
policisti, tožilci in sodni uslužbenci 
udeležijo tako splošnega kot 
specialističnega usposabljanja do ravni, ki 
je potrebna za njihov stik z žrtvami, da se 
poveča njihova osveščenost glede potreb 
žrtev ter nepristranske, spoštljive in 
strokovne obravnave žrtev.

1. Države članice zagotovijo, da se 
policisti, tožilci, sodni uslužbenci, 
odvetniki in drugi uradniki, za katere je 
verjetno, da bodo imeli stike z žrtvami, 
udeležijo tako splošnega kot 
specialističnega usposabljanja do ravni, ki 
je potrebna za njihov stik z žrtvami, da se 
poveča njihova osveščenost glede potreb 
žrtev ter nepristranske, spoštljive in 
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strokovne obravnave žrtev.

Or. en

Obrazložitev
Organi morajo poznati položaj in potrebe žrtev, prav tako pa je izredno pomembno ohranjati 
njihovo zaupanje, saj morajo skozi sodni postopek, kar je lahko vir izredno težavno in od njih 
zahteva velikanski napor. S predlogom spremembe želimo vnaprej doseči, da se prav vsak 
uradnik, za katerega je verjetno, da bo imel stik z žrtvami, udeleži rednega in 
institucionaliziranega usposabljanja o potrebah in pravicah žrtev, kamor bo vključena tudi 
enakost spolov.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V skladu z zadevnimi nalogami ter 
naravo in ravnjo stika, ki ga ima javni 
uslužbenec z žrtvijo, mora usposabljanje 
vključevati vsaj teme, povezane z učinkom, 
ki ga ima kaznivo dejanje na žrtve, tveganji 
ustrahovanja, ponovno in sekundarno 
viktimizacijo, načinom, kako se je temu 
mogoče izogniti, ter razpoložljivostjo in 
pomenom podpore za žrtve. 

4. V skladu z zadevnimi nalogami ter 
naravo in ravnjo stika, ki ga ima javni 
uslužbenec z žrtvijo, mora usposabljanje 
vključevati vsaj teme, povezane z učinkom, 
ki ga ima kaznivo dejanje na žrtve, tveganji 
ustrahovanja, ponovno in sekundarno 
viktimizacijo, načinom, kako se je temu 
mogoče izogniti, razpoložljivostjo in 
pomenom podpore za žrtve, 
preprečevanjem in odkrivanjem nasilja, 
enakostjo med ženskami in moškimi ter 
potrebami in pravicami žrtev. 

Or. en

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da navedeni 
organi, ki delajo z žrtvami ali jim nudijo 
podporo, sodelujejo za zagotovitev 

2. Države članice zagotovijo, da navedeni 
organi, ki delajo z žrtvami ali jim nudijo 
podporo, sodelujejo za zagotovitev 
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usklajenega odziva žrtvam ter čim bolj 
zmanjšajo negativni učinek kaznivega 
dejanja, tveganja sekundarne in ponovne 
viktimizacije ter bremena za žrtev zaradi 
stikov med žrtvijo in organi kazenskega 
pravosodja.

usklajenega odziva žrtvam, lažjo prijavo 
kaznivih dejanj ter čim bolj zmanjšajo 
negativni učinek kaznivega dejanja, 
tveganja sekundarne in ponovne 
viktimizacije ter bremena za žrtev zaradi 
stikov med žrtvijo in organi kazenskega 
pravosodja.

Or. en

Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da vsi 
ukrepi, sprejeti po tej direktivi, upoštevajo 
odnos med žrtvami, storilci kaznivega 
dejanja, otroki in njihovo širšo okolico, s 
čimer se odpravi nevarnost, da bi se 
njihove potrebe obravnavale ločeno ali 
brez upoštevanja družbene realnosti. 

Or. en

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice sprejmejo potrebne 
zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da pristojni organi pripravijo 
oceno življenjske ogroženosti žrtve, 
resnost njenega položaja, in nevarnosti 
ponovitve nasilja, da na ta način 
upravljajo tveganje in po potrebi 
zagotovijo usklajeno varnost in podporo. 
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Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice sodelujejo in 
usklajujejo svoje storitve, s tem pa 
zagotovijo skladen pravni okvir, ki 
spodbuja človekove pravice in enakost 
spolov ter odpravo nasilja na podlagi 
spola. V ta namen države članice ocenijo 
in po potrebi pregledajo določbe na 
drugih pravnih področjih, kot so 
družinsko pravo in zakoni o prenehanju 
zakonske zveze, lastninsko pravo, pravila 
in predpisi s področja urejanja 
stanovanjskega vprašanja, pravo socialne 
varnosti in delovno pravo.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo opozoriti, da bo nova zakonodaja s področja pravic žrtev, ki 
upošteva vidik spola, učinkovita le, če bo njeno sprejetje spremljal pregled vseh drugih 
ustreznih zakonov. S tem bi bila dinamika med spoloma vgrajena v celotni zakonodajni 
spekter držav članic, ki bi se kot celota holistično odzival na potrebe žrtev.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Države članice sodelujejo in preko 
obstoječih evropskih združenj za podporo 
žrtvam spodbujajo vzpostavitev evropske 
mreže za opazovanje in pomoč žrtvam 
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kaznivih dejanj. Na ta način se oblikuje 
podatkovna zbirka s statističnimi podatki 
za oceno izvajanja te direktive, v katero so 
zajeti število, starost, spol in državljanstvo 
žrtev, vrsta storitev in podatki o tem, kako 
te storitve ocenjujejo žrtve, in vsakršne 
vrzeli pri zagotavljanju storitev. Evropska 
mreža je odgovorna tudi za razvoj, 
usklajevanje in sodelovanje glede 
primerov najboljše prakse, standardov 
kakovosti in čezmejne reference, da bi 
zagotovili uporabo po vsej Uniji in dostop 
žrtev do pravic in storitev, določenih v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev
Za ustrezen odziv na kazniva dejanja, s kakršnimi se danes srečujemo v EU, bi bilo treba 
razviti omrežje obstoječih agencij in vzpostaviti program učinkovite izmenjave podatkov med 
državami članicami. Stroški ne bodo veliki, saj ne gre za ustanavljanje novih agencij ali 
združenj. S predlogom spremembe želimo okrepiti zamisel o sodelovanju in evropski 
primerjalni analizi. Ustanovitev vseevropske podatkovne zbirke bi osvetlila vrsto storitev, ki 
jih uporabljajo v državah članicah za podporo in aktivno pomoč žrtvam, in njihovo 
učinkovitost, zagotovila pa bi boljše podatke za evropsko primerjavo primerov najboljše 
prakse.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sporočijo Evropski komisiji 
podatke, povezane z uporabo nacionalnih 
postopkov v zvezi z žrtvami kaznivih 
dejanj, najpozneje [dve leti po datumu 
sprejetja]. 

Države članice sporočijo Evropski komisiji 
podatke, povezane z uporabo nacionalnih 
postopkov v zvezi z žrtvami kaznivih 
dejanj, ki vključujejo najmanj število žrtev 
in njihov spol, starost in državljanstvo, 
število, vrsto ali naravo prijavljenih 
kaznivih dejanj in vrsto storitev, ki so bile
žrtvi ponujene, najpozneje ...*. 
*UL vstaviti datum: dve leti po datumu 
začetka veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Poročilo

Komisija do ….* Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o uporabi te 
direktive. Poročilu se po potrebi priložijo 
zakonodajni predlogi.
_____________
*UL vstaviti datum: tri leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalki pozdravljata predlog Komisije za direktivo o pravicah, podpori in zaščiti žrtev 
kaznivih dejanj kot del zakonodajnega svežnja za krepitev pravic žrtev v EU, ki obsega še 
predlog uredbe o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah in sporočilo o 
krepitvi pravic žrtev v EU. Od uveljavitve Lizbonske pogodbe leta 2009 in smernic za 
evropsko območje svobode, varnosti in pravice, kot je to predvideno v stockholmskem 
programu, je zaščita žrtev kakršnih koli kaznivih dejanj v EU med glavnimi nalogami Unije. 

Predlog Komisije še dodatno opozarja na potrebo po sprejetju celovitega evropskega pravnega 
okvira, ki bi vsem žrtvam kaznivih dejanj, ne glede na njihov status, zagotovil priznanje in kar 
najširšo zaščito na ozemlju Unije. Predlog deloma izvira iz Okvirnega sklepa Sveta 
2011/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku. Komisija je 
pravice vseh žrtev katerih koli kaznivih dejanj razširila v minimalne standarde povsod po EU, 
ki vsem žrtvam – ne glede na njihovo državljanstvo ali kraj, kjer je bilo storjeno kaznivo 
dejanje – zagotavlja pravice do obveščenosti, pravico razumeti in biti razumljen, pravico do 
tolmačenja in prevajanja, pravico dostopa do pravne pomoči, pravice dostopa do storitev v 
podporo žrtvam, pravico do zaslišanja, pravico do restorativne pravičnosti, pravico v primeru 
odločbe, da se pregon ne izvede, pravico do izogibanja stiku med žrtvijo in storilcem 
kaznivega dejanja, pravico do zaščite žrtev med zaslišanjem v kazenskih preiskavah, in še 
druge. Zelo pomembno tudi je, da bo prihodnja direktiva prinesla enotno opredelitev „žrtve“, 
ki status žrtve podeljuje ne le oškodovanim osebam zaradi kaznivega dejanja, ampak tudi 
bližnjim družinskim članom. 

Poročevalki pozdravljata številne predloge v tej direktivi. 

Zaupanje v sodstvo je prednostna naloga za vse državljane, zlasti za žrtve, ki imajo izkušnjo s 
tem, da njihove pravice niso bile uslišane in jih niso mogle uveljaviti. Skupen in pregleden 
pravosodni sistem, veljaven v vseh državah članicah EU, je nujno potreben, če naj EU izpolni 
stockholmski program. Ta direktiva ne bo zgolj branila pravic žrtev, podpirala in ščitila, 
ampak bo evropskim državljanom tudi pomagala, da bodo dobili zaupanje v domači 
pravosodni sistem in v pravosodne sisteme njihovih sosed v EU, saj bodo minimalni standardi 
poenoteni. 

V skladu s postopki, ki izhajajo iz uporabe Lizbonske pogodbe, člen 51 poslovnika 
Parlamenta dopušča oblikovanje poročil na horizontalni osnovi. To poročilo je črpalo tudi iz 
razprav, ki so potekale v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
ter Odboru za pravice žensk in enakost spolov, in je plod sodelovanja med obema 
poročevalkama. 

Splošni pristop – Krepitev pravic žrtev 

Ne glede na trenutne določbe iz predloga Komisije je v vseh državah članicah možno za 
varovanje potreb žrtev storiti še več. Ne glede na to, od kod so in kako hudo škodo so utrpele, 
morajo vse žrtve v enaki meri dobiti občutek, da je direktiva pomembna tudi za njih. 
Raziskave in podatki kažejo, da žrtve vse prepogosto ne prijavijo kaznivega dejanja zaradi
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strahu, negotovosti, pomanjkljivega zaupanja ali premajhne obveščenosti. V njihovi 
ranljivosti jih zaduši težka izkušnja, zaradi katere je iti skozi pravni postopek zanje še toliko 
težje. Pomembno je torej, da podporo dobijo takoj potem, ko je nastala škoda. Skozi vse faze 
pravnega postopka morajo biti deležne spoštljivega, dostojanstvenega ravnanja in, s povsem 
praktičnega gledišča, v jeziku, ki ga razumejo. 

Poročevalki menita, da je treba nekatere vidike poudariti in opredeliti podrobneje. Zaradi tega 
je pravica do prejema informacij od prvega stika s pristojnim organom razširjena in 
poglobljena za žrtve s hujšo travmatično izkušnjo. Pravica do prejema informacij o zadevi 
obsega to, da države članice zagotovijo pomoč pri obveščanju žrtve o izpustitvi storilca 
kaznivega dejanja. Zaradi možnega psihološkega pritiska in v uteho osebi, ki je bila žrtev 
nasilja, bi morala žrtev imeti pravico, da določene informacije zavrne in da to svojo odločitev 
prekliče kadar koli.

Žrtvi bi morala biti ponujena brezplačna pomoč takoj, ko je utrpela škodo. To velja tudi za 
otroke in družinske člane. Podpora žrtvam bi morala potekati tudi v obliki programov, ki 
imajo oporo v skupnostih, ali v obliki pobud, ki bi jih spodbujale države članice. Na sploh je 
za žrtve pomembno širše družbeno priznanje viktimizacije, saj je njihovo okrevanje odvisno 
od tega, ali so v družbi deležne pozitivnih reakcij in vidijo, da okolica zna vrednotiti 
edinstveno stanje žrtve in priznava trenutno težak položaj žrtve. Poročevalki menita, da bi 
morali pomembno vlogo pri spodbujanju priznavanja viktimizacije v družbi odigrati mediji, ki 
pa bi morali hkrati sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi v svoji dejavnosti obveščanja 
zaščitili zasebno in družinsko življenje žrtev in njihovih družinskih članov.

Poročevalki se zavedata, da bi lahko priporočeni dodatni ukrepi, ki naj bi jih izvedle države 
članice, v določenih primerih od nacionalnih organov zahtevali prerazporeditev ali večjo 
mobilizacijo virov. A ob tem moramo opozoriti, da Evropska komisija skupni strošek 
kaznivih dejanj v Evropski uniji – in to ne le za žrtve, pač pa tudi za delodajalce, državo in 
družbo kot celoto – ocenjuje na približno 233 milijard evrov letno. Ti stroški niso le posledica 
samih kaznivih dejanj, ampak tudi pomanjkljive ustrezne podpore žrtvam za pomoč pri 
njihovem okrevanju in tem, da uspešno prestanejo kazenske postopke. Na vsako prizadevanje 
za krepitev pravic žrtev in zagotovitev ustreznih storitev podpore bi zato morali gledati kot na 
stroškovno učinkovit ukrep, ki bo pozitivno prispeval k lažjemu prijavljanju kaznivih dejanj 
in ohranjanju vzdržnosti nacionalnih pravosodnih in zdravstvenih sistemov.

Dodatna zaščita žrtev s posebnimi potrebami

Poročevalki podpirata celotni koncept direktive, ki določa minimalne standarde za pravice, 
podporo in zaščito žrtev kaznivih dejanj, vendar menita, da je izredno pomembno nameniti 
dodatno pozornost storitvam podpore za žrtve, ki so med kazenskim postopkom v izredno 
visoki meri izpostavljene dodatni škodi, ustrahovanju ali ponovni viktimizaciji. 

Poročevalki se strinjata s predlogom Komisije, da se posebej navedejo ranljive žrtve, vendar 
dajeta prednost zapisu „žrtve s posebnimi potrebami“. Uporabljena terminologija v predlogu 
Komisije, ki to kategorijo žrtev opredeljuje kot „ranljive žrtve“ bi nenamerno lahko imela 
diskriminatorni prizvok. Številne žrtve, vključno z žrtvami nasilja na podlagi spola, ne želijo, 
da se jih povezuje z ranljivostjo. Vseeno pa ima lahko žrtev nasilja na podlagi spola posebne 
potrebe, ne da bi veljala za ranljivo. Predlog Komisije kot ranljive žrtve pravilno omenja 
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otroke in invalide, in sicer zaradi njihovih osebnih značilnosti. Dejansko se zdi logično kot 
ranljivo žrtev opredeliti invalidno osebo, spolno zlorabljeno žensko ali otroka, vendar pa 
osebne značilnosti žrtev pred storjenim kaznivim dejanjem ne bi smeli obravnavati kot 
edinega merila pri njihovi opredelitvi. Poročevalki sta zato to skupino raje poimenovali kot 
„žrtve s posebnimi potrebami“, za katere so predpisani posebni zaščitni ukrepi. 

Med te ukrepe sodijo, čeprav ne izključno, zagotavljanje zavetišča, zdravstvena podpora, 
sodnomedicinski dokazi ter psihološko in pravno svetovanje. Takšne storitve podpore bi 
morale biti dovolj široko razpredene po državi in dostopne vsem žrtvam.

Za dodatno oceno okoliščin in posebnosti žrtve poročevalki uvajata tudi dodatne opredelitve 
„nasilja na podlagi spola“ in „nasilja v odnosu z bližnjim“. Nasilje na podlagi spola pomeni 
nasilje nad osebo zaradi njenega spola. K nasilju v odnosu z bližnjim sodi nasilje, ki ga 
zagrešijo partnerji ali nekdanji partnerji ali drugi družinski člani in ki vodi v diskriminacijo in 
kršitve temeljnih svoboščin žrtev.

Pri obravnavi žrtev s posebnimi potrebami na osnovi narave kaznivega dejanja bi morali 
pomoč ponuditi tudi drugim vrstam žrtev, ne le žrtvam trgovine z ljudmi ali žrtvam spolnega 
nasilja (kot je razvidno iz besedila Komisije). 

Med žrtve s posebnimi potrebami bi se morale vključiti tudi žrtve terorizma, žrtve 
organiziranega kriminala, žrtve nasilja v odnosu z bližnjimi in žrtve nasilja na podlagi spola. 
Ker narava kaznivega dejanja nastopa v različnih oblikah, je treba razlikovati tudi med 
potrebami žrtev. Omemba posebnih potreb je prav tako pomembna kot njena občutljivost. Na 
primer žrtve terorizma: glavna razlika z drugimi žrtvami je v kontekstu, v katerem se 
teroristična viktimizacija pojavi, in njeno občinstvo. Žrtve terorizma so po definiciji napadene 
kot predstavniki večje skupine. Priznati njihovo viktimizacijo pomeni priznati dejstvo. 
Skupine v podporo žrtvam terorizma pri pravni podpori obravnavajo štiri skupine njihovih 
potreb: pravico do sodnega varstva, dostojanstvo, resnico in spomin, pri čemer slednje pomeni 
obsojanje terorizma in njegove viktimizacije ter ohranjanje spomina za prihodnje generacije.

Individualna ocena in usposabljanje

Poleg konvencionalne podpore za žrtve je treba posebno pozornost nameniti žrtvam s posebej 
grozovito izkušnjo in ne podcenjevati hude izpostavljenosti in uničenja ali travmatične 
izgube; zelo pomembno je upoštevati izkušnjo travmatičnih dogodkov ali trenutno ali 
predhodno zgodovino mentalnega zdravljenja in nezadostno družbeno podporo, to, da žrtev 
nima podpore ožjih družinskih članov ali prijateljev. Prizadevati bi si bilo treba in ugotoviti, 
kateri pripadniki družbene skupnosti so sami, saj je lahko zanje družbena podpora ali redna 
pomoč še posebej pomembna.

Poročevalki zato menita, da je individualna ocena pomemben korak vse od tedaj, ko je žrtev 
utrpela škodo. Ta ocena bo opredelila potrebe žrtve pred in med kazenskim postopkom, pa 
tudi po njem. V kazenskih postopkih se organi pogosto ne zavedajo potreb žrtev, zaradi česar 
je za žrtve še teže, da uspešno sodelujejo. Policisti, tožilci in drugi uslužbenci bi morali biti 
usposobljeni, da bi znali k žrtvi pristopiti glede na vrsto kaznivega dejanja. Konkretno, za 
boljši odziv na potrebe žrtev nasilja na podlagi spola in nasilja v odnosu z bližnjim, 
poročevalki pozivata, naj se sodni uslužbenci, policisti in izvajalci storitev v podporo žrtvam 
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udeležijo usposabljanja s posebnim poudarkom na vidiku spola, ki jim bo omogočilo, da hitro 
razberejo in se odzovejo na potrebe žrtev. V skladu z duhom sodelovanja menita, da je prav, 
da se takšno usposabljanje izvaja v tesnem posvetovanju z nevladnimi organizacijami in 
ponudniki storitev za žrtve nasilja na podlagi spola ter se institucionalizira in standardizira po 
vseh državah članicah.

Razumevanje dinamike med spoloma pri pravicah žrtev

Nasilje na podlagi spola je oblika nasilja, ki nesorazmerno prizadeva ženske. Lahko je 
povezana s primeri nasilja v odnosu z bližnjim, čeprav ne izključno. Študije kažejo, da je bila 
petina do četrtina žensk v Evropi vsaj enkrat v odraslosti žrtev fizičnega nasilja, več kot 
desetina žensk pa je bila žrtev spolnega nasilja, pri katerem je bila uporabljena sila. Glede na 
ta dejstva poročevalki menita, da je izredno pomembno, da se inkriminirajo vse oblike nasilja 
na podlagi spola in da se za žrtve takega nasilja zagotovijo posebni preventivni in zaščitni 
ukrepi ter ukrepi za odpravo nastale škode. 

S tem namenom sta poročevalki jasno predpisali, da mora podpora za žrtve s posebnimi 
potrebami upoštevati dinamiko med spoloma in delovati v okviru enakosti med spoloma in 
človekovih pravic. Prepričani sta, da je takšen pristop izredno pomemben tudi za preprečitev 
sekundarne viktimizacije žrtev nasilja na podlagi spola. 

Namen poročevalk je bil zagotoviti, da se na evropski ravni sprejme celovita opredelitev 
„žrtve“ in da se specifični položaj žrtev s posebnimi potrebami upošteva pri oblikovanju 
ustreznih storitev v podporo ali pri usposabljanju javnih uslužbencev, ki so takoj v stiku z 
žrtvami. Zaradi tega direktiva vsebuje določeno število pravic, ki morajo biti zagotovljene 
žrtvam, s tem pa zapolnjuje pomembno vrzel pri varovanju človekovih pravic žrtev kaznivih 
dejanj. Za poročevalki je nasilje na podlagi spola izraz neenakosti med spoloma in kršitev 
človekovih pravic, s tem pa pomembno dodatno priznanje nasilja nad ženskami kot oblike 
diskriminacije, ki jo je treba priznati in se proti njej boriti. 

Večje sodelovanje in usklajevanje za zaščito žrtev

Državam članicam je tudi namenjen nasvet, naj bo njihov pristop k stvari tak, da sodelujejo z 
različnimi agencijami in na ta način zagotovijo učinkovito usklajevanje med organi, ki nudijo 
podporo za žrtve. V tem oziru direktiva predvideva ustanovitev formalnih in neformalnih 
struktur, ki bi pravosodnim delavcem, organom kazenskega pregona in nevladnim 
organizacijam omogočala, da sodelujejo standardizirano. Poročevalki menita, da bi usklajen 
odziv vsem žrtvam bistveno zmanjšal negativni učinek kaznivega dejanja, tveganja 
sekundarne in ponovne viktimizacije in stigmatizacije ter bremena za žrtev zaradi stikov med 
žrtvijo in organi kazenskega pravosodja.

Zaščita zasebnosti žrtve

Poročevalki sta jasno opredelili obveznost varovanja zasebnega in družinskega življenja žrtev 
med celotnimi kazenskim postopkom in po njem. Zaščita zasebnosti žrtve, ne glede na naravo 
škode, bi morala vsekakor biti zagotovljena v okviru potreb žrtev, da uspešno prestanejo 
pravni postopek, širše pa za psihološko okrevanje. Mediji, na primer, lahko pogosto pri žrtvah 
kaznivih dejanj ali preživelih povzročijo še dodatno viktimizacijo s tem, da v njih še poglobijo 
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težke občutke po nasilnem dejanju, pa občutek zmede in izgube nadzora. Zato poročevalki od 
medijev zahtevata, da opredelijo „samoregulativne ukrepe“, da se zaščiti osebna integriteta 
žrtev pred vsiljivo pozornostjo medijev.

Evropska mreža in statistika

Žrtve morajo biti seznanjene s tem, da bodo njihove pravice standardizirane povsod po EU. 
Informacijske kampanje in kampanje za izboljšanje osveščenosti, raziskovalni in 
izobraževalni programi z organizacijami civilne družbe bi se morali pripravljati z dobro 
vodenimi kampanjami med državami članicami EU. Poleg tega je za temeljito preprečevanje 
kaznivih dejanj potrebno zbiranje in izmenjava podatkov o vseh vrstah žrtev. Iz tega razloga 
se poročevalki zavzemata, da se preko že obstoječih evropskih združenj, ki se ukvarjajo s 
potrebami žrtev, vzpostavi evropska mreža za opazovanje in pomoč žrtvam, da bi se 
oblikovala podatkovna zbirka s statističnimi podatki o številu, starosti, spolu in državljanstvu 
žrtev. Mreža bi bila lahko osnova za prihodnje direktive, ki bi še okrepile razvoj območja 
svobode, varnosti in pravice.

Zahvala

Poročevalki se želita zahvaliti Komisiji za pojasnila, ki jih je posredovala prek svojega 
generalnega direktorata za pravosodje, pa tudi za plodno izmenjavo mnenj s poročevalcema v 
senci in danskim predsedstvom EU. Prav tako bi se radi toplo zahvalili za stališča in strokovni 
prispevek organizacij, združenj in nevladnih organizacij s področja pravic, podpore in zaščite 
žrtev kaznivih dejanj.


