
AD\610624CS.doc PE 370.115v04-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2005/0037A(COD)

20. 4. 2006

STANOVISKO
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci 
obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický 
program „Boj proti násilí (Daphne), drogová prevence a informovanost o 
drogách“ pro období 2007-2013
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Navrhovatelka: Roberta Angelilli



PE 370.115v04-00 2/23 AD\610624CS.doc

CS

PA_Leg



AD\610624CS.doc 3/23 PE 370.115v04-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. ÚVOD

Haagský program, který přijala Evropská rada na zasedání ve dnech 4. a 5. listopadu 2004, na 
základě výsledků získaných za pět let fungování programu schváleného v Tampere v roce 
1999 stanoví prostřednictvím nového pětiletého akčního plánu rozvrh k dosažení prioritního 
cíle, jímž je rozvíjení EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii.

Abychom však tohoto ctižádostivého politického cíle dosáhli, je na něj nejdříve potřeba 
poskytnout dostatečné finanční prostředky.

Finanční výhledy na období 2007–2013 stanoví značné navýšení finančních zdrojů určených
k vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU.

II. RÁMCOVÉ PROGRAMY A SPECIFICKÉ PROGRAMY ZAHRNUTÉ DO 
FINANČNÍCH VÝHLEDŮ NA OBDOBÍ 2007–2013 V OBLASTI PRÁVA, SVOBODY 
A BEZPEČNOSTI

Návrh na rozvíjení EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který je obsažený ve 
finančních výhledech na období 2007–2013, se zaměřuje na tři obecné programy, které 
počítají s finančními příspěvky v celkové výši 7,154 miliony EUR, které budou rozděleny na 
10 specifických programů. Každý obecný program zahrnuje konkrétní oblast:

A. Obecný program „Základní práva a spravedlnost“ (543 miliony EUR) zahrnuje oblast 
spravedlnosti a obsahuje čtyři specifické programy. Cílem jednoho z nich je boj proti násilí 
(Daphne), drogová prevence a informovanost o drogách; tento program je předmětem tohoto 
stanoviska.

Specifický program Daphne vyhrazuje 138,2 milionu EUR na to, aby se v období 2007–2013 
dosáhlo těchto dvou velkých politických cílů:

a) bojovat proti násilí páchanému na ohrožených skupinách (dětech, mladých lidech a ženách) 
a nadále uplatňovat politiku, která byla stanovena v rámci programů Daphne (2000–2003) a 
Daphne II (2004–2008); na tento cíl je vyhrazena částka 115, 850 milionů EUR;

b) zajišťovat drogovou prevenci a informovanost o drogách; na tento cíl je vyhrazena částka 
22, 330 milionů EUR.

B. Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ (5, 866 milionů EUR) zahrnuje 
rozvoj prostoru svobody prostřednictvím čtyř evropských fondů: pro uprchlíky, hranice, 
integraci a návrat.

C. Obecný program „Bezpečnost a ochrana svobod“ (745 milionů EUR) zahrnuje 
vytvoření prostoru bezpečnosti prostřednictvím dvou specifických programů, jeden se 
zaměřuje na boj proti trestné činnosti a druhý na předcházení terorismu a zvládání následků 
teroristických útoků.
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III. ANALÝZA NAVRHOVATELKY STANOVISKA

Ze všeho nejdříve chce navrhovatelka vyslovit naprostý souhlas se stanoviskem, které přijal 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jemuž je tato zpráva určena, a 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Toto stanovisko doporučuje, aby obsah zde 
zkoumaného specifického programu byl rozdělen do dvou různých specifických programů, 
které budou odpovídat dvěma různým rozpočtovým položkám a dvěma různým politickým 
cílům, a sice boji proti násilí na jedné straně a drogové prevenci na straně druhé. Pokud by 
k tomuto rozdělení nedošlo a boj proti násilí by zůstal připojen k boji proti konzumaci drog, 
hrozilo by mu, že bude odsunut do pozadí.

Výbor pro práva žen a Výbor pro občanské svobody se tedy dohodly, poté co o tom 
informovaly Evropskou komisi, že každý zvlášť vypracuje zprávu o celkovém specifickém 
programu, přičemž Výbor pro práva žen bude z programu systematicky vypouštět všechna 
ustanovení týkající se drog a bude se věnovat pouze ustanovením ohledně násilí a naopak, 
Výbor pro občanské svobody vypustí všechna ustanovení týkající se násilí a bude se zabývat 
pouze ustanoveními ohledně drog.

Vzhledem k výše uvedenému se navrhovatelka domnívá, že je potřeba systematicky vypustit 
všechna ustanovení návrhu, která zmiňují drogovou problematiku a jež navrhla paní Niger 
Segelström ve svém návrhu zprávy o části specifického programu týkající se drog, která 
přísluší Výboru pro občanské svobody.

Vaše navrhovatelka má tedy tu čest navrhnout členům výboru, aby hlasovali najednou o všech 
pozměňovacích návrzích, jejichž cílem je vypustit z návrhu aktu vše, co se týká drogové 
prevence a informovanosti o drogách, tedy o pozměňovacích návrzích 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15, 18, 26, 33, 34, 35, 41, 42 a 45.

Všechny ostatní pozměňovací návrhy se týkají boje proti násilí páchanému na ohrožených 
skupinách (dětech, mladých lidech a ženách) a opatření, jejichž cílem je zajistit správné 
uplatnění a správné provedení specifického programu boje proti násilí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro práva žen a 
rovnost pohlaví jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

  
1 Dosud nezveřejněné v Úř. věst.
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Název

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se v rámci obecného programu 
„Základní práva a spravedlnost“ zavádí 
specifický program „Boj proti násilí 
(Daphne), drogová prevence a 
informovanost o drogách pro období 2007-
2013“

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se  v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“ 
zavádí specifický program „Boj proti násilí 
(Daphne) pro období 2007–2013“

(Tato úprava se uplatňuje na celý 
legislativní text, který je předmětem revize; 
její přijetí vyžaduje technickou úpravu 
celého legislativního textu).

Odůvodnění
Je velmi pravděpodobné, že problém násilí na dětech, na mladých lidech, na ženách a jiných 
skupinách se dostane do pozadí, pokud bude uveden spolu s bojem proti užívání drog.

Z tohoto důvodu by měly být vytvořeny dva specifické programy s oddělenými rozpočtovými 
položkami, jeden pro boj proti násilí a druhý pro předcházení užívání drog. První z nich by 
spadal do oblasti kompetence Výboru pro práva žen a druhý do oblasti kompetence Výboru 
pro občanské svobody.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Činnosti Společenství by měly doplňovat 
vnitrostátní politiky zaměřené na zlepšování 
veřejného zdraví, odstraňování zdrojů 
nebezpečí pro lidské zdraví a omezování 
škod na zdraví spojených se závislostí na 
drogách.

Činnosti Společenství by měly doplňovat 
vnitrostátní politiky zaměřené na zlepšování 
veřejného zdraví a odstraňování zdrojů 
nebezpečí pro lidské zdraví.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, včetně 
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází 
ve veřejném nebo soukromém životě, 

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, zejména 
spojené s obchodováním s lidmi pro účely 
sexuálního vykořisťování a domácí násilí, 
donucování či svévolné zbavení svobody, ať 
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představují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, 
důstojnost a fyzickou a emocionální 
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich 
tělesného a duševního zdraví. Důsledky 
tohoto násilí, které je v celém Společenství 
tak rozšířené, jsou opravdovou pohromou 
z hlediska zdraví a překážkou, jež lidem 
znemožňuje těšit se z bezpečnosti, svobody 
a spravedlnosti zaručených jejich 
občanstvím.

k nim dochází ve veřejném nebo soukromém 
životě, představují porušení práva obětí 
takového násilí na život, bezpečnost, 
svobodu, důstojnost a fyzickou a 
emocionální nedotknutelnost a závažné 
ohrožení jejich tělesného a duševního zdraví. 
Důsledky tohoto násilí, které je v celém 
Společenství tak rozšířené, jsou opravdovou 
pohromou z hlediska zdraví a překážkou, jež 
lidem znemožňuje těšit se z bezpečnosti, 
svobody a spravedlnosti zaručených jejich 
občanstvím. 

Odůvodnění

Boj proti násilí musí zahrnovat všechny jeho formy, zejména pak násilí spojené s 
obchodováním s lidmi a domácí násilí, které proto musí být výslovně uvedeno v rámci 
specifických cílů programu.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6

(6) Charta základních práv Evropské unie 
mimo jiné znovu potvrzuje právo na 
důstojnost, rovnost a solidaritu. Obsahuje 
řadu konkrétních ustanovení o ochraně a 
podpoře fyzické a duševní nedotknutelnosti, 
rovného zacházení pro muže a ženy, práv 
dětí a zákazu diskriminace a také ustanovení 
zakazujících nelidské či ponižující 
zacházení, otroctví a nucenou práci a práci 
dětí.

(6) Boj proti násilí musí být uznán v rámci 
ochrany základních práv, která zajišťuje 
Charta základních práv Evropské unie, která
mimo jiné znovu potvrzuje právo na 
důstojnost, rovnost a solidaritu. Obsahuje 
řadu konkrétních ustanovení o ochraně a 
podpoře fyzické a duševní nedotknutelnosti, 
rovného zacházení pro muže a ženy, práv 
dětí a zákazu diskriminace a také ustanovení 
zakazujících nelidské či ponižující 
zacházení, otroctví a nucenou práci a práci 
dětí.

Odůvodnění

Násilí na lidech porušuje několik základních práv, která uznává Charta základních práv EU, 
a proto musí být boj proti tomuto násilí uskutečňován v rámci svobodného požívání těchto 
práv, která musí zaručovat orgány veřejné moci.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7

(7) Evropský parlament vyzval Komisi, aby 
připravila a realizovala akční programy pro 

(7) Evropský parlament vyzval Komisi, aby 
připravila a realizovala akční programy pro 
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boj s tímto násilím, mimo jiné svým 
usnesením ze dne 19. května 2000 ke sdělení 
Komise Radě a Evropskému parlamentu „Za 
další opatření v boji proti obchodování se 
ženami“ a usnesením ze dne 20. září 2001 o 
mrzačení ženských pohlavních orgánů.

boj s tímto násilím, mimo jiné svým 
usnesením ze dne 19. května 2000 ke sdělení 
Komise Radě a Evropskému parlamentu „Za 
další opatření v boji proti obchodování se 
ženami“, usnesením ze dne 20. září 2001 o 
mrzačení ženských pohlavních orgánů a
usnesením ze dne 17. ledna 2006 o 
strategiích prevence obchodování s ženami 
a dětmi a jejich sexuálního vykořisťování.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Uplatnění tohoto specifického 
programu „Boj proti násilí (Daphne)“ by 
mělo zajistit vyvážené zaměření ve vztahu 
ke třem cílovým skupinám, tj. dětem, 
mladým lidem a ženám.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 11

(11) Vzhledem k tomu, že nemocnost a 
úmrtnost spojená s drogovou závislostí 
postihuje podle výzkumů značný počet 
občanů Unie, představují škody na zdraví 
související s drogovou závislostí významný 
problém z hlediska veřejného zdraví.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu. 

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 12

(12) Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o výsledcích konečného 
vyhodnocení protidrogové strategie a 
protidrogového akčního plánu EU (2000-
2004)1 upozornilo na potřebu pravidelné 
účasti občanské společnosti na formulování 
politik EU v oblasti drog.

vypouští se

___________
1 KOM(2004)0707.
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Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 13

(13) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se přijímá akční program v 
oblasti veřejného zdraví (2003-2008), 
zahrnuje přípravu strategií a opatření proti 
drogové závislosti, která je jedním z 
důležitých zdravotních determinant 
souvisejících s životním stylem.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 14

(14) Ve svém doporučení ze dne 18. června 
2003 o prevenci a omezení škod na zdraví 
spojených s drogovou závislostí1 Rada 
doporučila členským státům, aby prevenci 
drogové závislosti a omezování 
souvisejících rizik zařadily mezi své cíle v 
oblasti veřejného zdraví a aby v souladu s 
tím vypracovaly a realizovaly komplexní 
strategie.

vypouští se

__________
1 Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 31.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 15

(15) V prosinci roku 2004 Evropská rada 
schválila Protidrogovou strategii Evropské 
unie 2005-2012, která zahrnuje všechny 
činnosti Evropské unie související s 
drogami a stanoví hlavní cíle. K těmto 
cílům patří dosažení vysoké úrovně 
ochrany zdraví, tělesné a duševní pohody a 
společenské soudržnosti prostřednictvím 
prevence a omezování užívání drog, 

vypouští se
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závislosti a škodlivých účinků drog na 
zdraví a společnost.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 16

(16) Protidrogový akční plán 2005-20081

Komise přijala jako rozhodující nástroj k 
promítnutí Protidrogové strategie Evropské 
unie 2005-2012 do konkrétních činností.
Konečným cílem akčního plánu je výrazně 
snížit prevalenci užívání drog mezi 
obyvatelstvem a omezit společenské a 
zdravotní škody způsobované užíváním 
nelegálních drog a obchodem s nimi.

vypouští se

__________
1 KOM(2005) 0045 v konečném znění, 
14.2.2005.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 17

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí a drog pro zdraví, duševní a 
sociální vývoj a pro rovné příležitosti lidí, 
které postihují, pro jednotlivce, rodiny a 
společenství lidí a také vysoké sociální a 
ekonomické náklady pro společnost jako 
celek.

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí na dětech, mladých lidech a 
ženách pro zdraví, duševní a sociální vývoj 
a pro rovné příležitosti lidí, které postihují, 
pro jednotlivce, rodiny a společenství lidí a 
také vysoké sociální a ekonomické náklady 
pro společnost jako celek. 

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17 a) V souladu s tímto programem by 
měly být za oběti násilí považovány nejen 
děti, které jsou přímo vystaveny násilí, ale i 
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děti, které jsou svědky toho, jak jsou fyzicky 
napadány jejich matky.

Odůvodnění

Násilí na ženách, které jsou matkami, přímo i nepřímo postihuje jejich děti a negativně se 
odráží na emocionálním a duševním zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 18

(18) Evropská unie může vytvořit přidanou 
hodnotu pro činnosti, které budou členské 
státy provádět v oblasti informovanosti o 
drogách a drogové prevence, a to 
doplňováním těchto činností a podporou 
synergií.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 19

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně 
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a 
ohrožených skupin, Evropská unie může 
přinést přidanou hodnotu činnostem, které 
budou provádět převážně členské státy, a to 
těmito prostředky: šířením a výměnou 
informací, zkušeností a správných postupů, 
podporou inovačního přístupu, společným 
stanovováním priorit, rozvojem vhodných 
sítí, výběrem projektů pro realizaci v celém 
Společenství a motivováním a mobilizací 
všech zúčastněných stran. Tyto činnosti by 
se měly týkat i dětí a žen, které se do 
členských států dostaly v důsledku obchodu 
s lidmi.

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně 
týrání kojenců, zneužívání a pohlavního 
vykořisťování dětí, mladých lidí a žen, a o 
ochranu obětí a ohrožených skupin, 
Evropská unie přinese přidanou hodnotu 
činnostem, které provádějí hlavně členské 
státy, a to šířením a výměnou informací, 
zkušeností a správných postupů, podporou 
inovačního přístupu, společným 
stanovováním priorit, rozvojem vhodných 
sítí, zejména na podporu obětí sexuálního, 
psychického a fyzického násilí a 
ohrožených skupin; vhodným výběrem 
projektů pro realizaci v celém Společenství a 
motivováním a mobilizací všech 
zúčastněných stran. Tyto činnosti by se 
rovněž měly zaměřit na děti a ženy, které se 
do členských států dostaly v důsledku 
obchodu s lidmi.
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Odůvodnění

Mezinárodní smlouvy stanoví, že pojem „dítě“ zahrnuje věk člověka od 0–18 let a pojem 
„mladý člověk“ se týká osob do 25 let věku [Pozn.: tato část odůvodnění platí pro 
pozměňovací návrh, který se netýká italského znění].

Je třeba mít na zřeteli, že i kojenci jsou předmětem zneužívání. Konečně je třeba brát v úvahu 
i problém násilí a zneužívání dětí a žen, které se do EU dostaly v důsledku obchodu s lidmi.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20 a) Evropská síť ombudsmanů pro děti 
propojuje nezávislé instituce pro ochranu 
práv dětí ve dvaceti čtyřech členských 
státech Rady Evropy. Jejím cílem je 
podporovat nejširší možné provádění 
Úmluvy o právech dítěte, podporovat 
kolektivní lobbování za práva dětí, sdílet 
informace, přístupy a strategie a 
napomáhat rozvoji efektivní nezávislých 
úřadů pro děti.

Odůvodnění

Evropská síť ombudsmanů pro děti (European Network of Ombudsmen for Children, ENOC) 
byla formálně založena v červnu 1997 na zasedání v Trondheimu v Norsku. Síť propojuje 
nezávislé úřady pro děti ze dvanácti zemí v Evropě a 24 členských států Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 21

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy 
předcházení a boj proti všem podobám násilí 
na dětech, mladých lidech a ženách a 
drogová prevence a informovanost o 
drogách, nemohou být dostatečně dosaženy 
samotnými členskými státy, a to vzhledem 
k potřebě vyměňovat si informace na úrovni 
EU a šířit správné postupy v celém 
Společenství. Toto lze lépe realizovat na 
úrovni Společenství. Kvůli potřebnosti 
koordinovaného a víceoborového přístupu a 
z důvodu rozsahu a účinků dané iniciativy 

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy 
předcházení a boj proti všem podobám násilí 
na dětech, mladých lidech a ženách a 
informovanost o násilí, nemohou být 
dostatečně dosaženy samotnými členskými 
státy, a to vzhledem k potřebě vyměňovat si 
informace na úrovni EU a šířit správné 
postupy v celém Společenství. Toto lze lépe 
realizovat na úrovni Společenství. Kvůli 
potřebnosti koordinovaného a 
víceoborového přístupu a z důvodu rozsahu 
a účinků dané iniciativy může Společenství 



PE 370.115v04-00 12/23 AD\610624CS.doc

CS

může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku toto rozhodnutí 
nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení 
těchto cílů nezbytné.

přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku toto 
rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je 
pro dosažení těchto cílů nezbytné.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu a bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 1 odst. 1

1. Tímto rozhodnutím se v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“ 
zavádí program „Boj proti násilí (Daphne), 
drogová prevence a informovanost o 
drogách“ (dále jen „program“), jehož 
účelem je přispět k posílení prostoru
svobody, bezpečnosti a práva.

1. Tímto rozhodnutím se v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“ 
zavádí specifický program „Boj proti násilí“, 
který je pokračováním politik a cílů
stanovených v programu Daphne a Daphne 
II (dále jen „program“), jehož účelem je 
poskytnout evropským občanům prostor
svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních 
hranic.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Je nutné uvést, že navrhovaný program proti násilí je pouze pokračováním dvou předchozích 
programů pod názvy Daphne (2000–2003) a Daphne II (2004–2008).

Pozměňovací návrh 20
Článek 1a (nový)

Článek 1a
Definice

Pro účely tohoto programu pojem „dítě“ 
zahrnuje věkový rozsah 0-18 let v souladu 
s mezinárodními nástroji, které se týkají 
práv dítěte.
Projekty, které zahrnují opatření určená 
specificky pro skupiny jako např. 
„adolescenti“ (ve věku 13-18 let) nebo 
osoby ve věku mezi 12 a 25 lety, se však 
musí považovat za opatření zaměřená na 
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„mladé lidi“.

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité právně definovat pojmy „děti“ a „mladí lidé“ v souladu s mezinárodními 
právními předpisy v dané oblasti.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 odst. 2

2. Program se přijímá na období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013.

2. Program se přijímá na období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013. Program může 
být prodloužen.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že problémy násilí budou přetrvávat i v budoucnu, je 
třeba předem počítat s jeho dalším prodloužením.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

(a) přispět k vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí a informováním o užívání drog 
a drogovou prevencí;

a) přispět k zachování a rozvoji prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva v Evropském 
společenství prostřednictvím boje proti násilí
na dětech, mladých lidech a ženách;

Odůvodnění
Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.
Na druhé straně je třeba mít na paměti, že legislativní návrh pomůže ve Společenství a v EU 
rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva, který již byl z velké části vytvořen.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

(b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a 
duševní pohody a společenské soudržnosti;

b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany tělesného a 
duševního zdraví, tělesné a duševní pohody 
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a společenské soudržnosti;

Odůvodnění
Jakékoliv pochybnosti o interpretaci pojmu „ochrana zdraví“ tímto budou vyloučeny.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

(b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a 
duševní pohody a společenské soudržnosti;

b) chránit všechny osoby před násilím a 
dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví, 
tělesné a duševní pohody a společenské 
soudržnosti.

Odůvodnění

Každá osoba musí být chráněna před násilím bez ohledu na své občanství.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

(b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a 
duševní pohody a společenské soudržnosti;

b) chránit občany před násilím na dětech, 
mladých lidech a ženách a před 
obchodováním s lidmi, a tím dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a 
duševní pohody a společenské soudržnosti.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

(c) předcházet užívání drog, závislosti na 
drogách a škodlivým účinkům drog a 
omezovat tyto jevy.

vypouští se

Odůvodnění
Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 3 písm. a)
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(a) předcházet všem formám násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, ať k němu 
dochází na veřejnosti nebo v soukromí, a 
bojovat proti tomuto násilí přijímáním 
preventivních opatření a poskytováním 
podpory obětem a ohroženým skupinám, a 
to těmito prostředky:

a) předcházet všem formám násilí na dětech, 
mladých lidech a ženách, ať k němu dochází 
na veřejnosti nebo v soukromí, a bojovat 
proti tomuto násilí přijímáním preventivních 
opatření a poskytováním pomoci, podpory a 
ochrany obětem a ohroženým skupinám, a 
to těmito prostředky:

Odůvodnění

Do cílů programu by měla být zahrnuta ochrana obětí.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 3 písm. a) odrážka 3

• šířením výsledků obou programů 
Daphne, včetně jejich přizpůsobení, 
přenosu a využití jinými subjekty nebo 
v jiných zeměpisných oblastech,

• dalším rozvíjením cílů a konkrétních akcí 
obou programů Daphne a šířením výsledků 
dosažených v jejich rámci, včetně jejich 
přizpůsobení, přenosu a využití jinými 
subjekty nebo v jiných zeměpisných 
oblastech,

Odůvodnění

Je nutné uvést, že navrhovaný program proti násilí je pouze pokračováním dvou předchozích 
programů pod názvy Daphne (2000–2003) a Daphne II (2004–2008).

Pozměňovací návrh 29
Čl. 3 písm. a) odrážka 4a (nový)

• vypracovat a provádět opatření specificky 
zaměřená na ohrožené skupiny, která by 
předcházela týrání novorozenců.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 3 písm. b) odrážka 1

• vytváření víceoborových sítí; • vytváření víceoborových sítí, zejména na 
podporu obětí násilí na dětech, mladých 
lidech a ženách a obětí obchodu s lidmi;
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Pozměňovací návrh 31
Čl. 3 písm. b) odrážka 3 

• zvýšení informovanosti o násilí mezi 
příslušníky cílových skupin, například v 
určitých povoláních, v zájmu lepšího 
porozumění násilí, na podporu nulové 
tolerance vůči násilí a prosazování podpory 
obětem a hlášení výskytu násilí příslušným 
orgánům;

• zvýšení informovanosti o násilí ve všech 
jeho podobách mezi příslušníky cílových 
skupin, například celostátními, regionálními 
a místními orgány, profesními sdruženími a 
skupinami obyvatel, v zájmu lepšího 
porozumění násilí, na podporu nulové 
tolerance vůči násilí a prosazování podpory 
obětem a hlášení výskytu násilí příslušným 
orgánům;

Odůvodnění

Příklady profesí jako cílových skupin osvětové činnosti jsou pracovníci zabývající se násilím 
na ženách a dětech, např. policisté, zaměstnanci soudů, zdravotníci, učitelé, pracovníci
s mládeží a sociální pracovníci, osoby pracující s delikventy a dětští psychologové a terapeuti. 
Rovněž by mělo být zařazeno školení o trestných činech týkajících se cti namířených proti 
specifickým profesím a skupinám obyvatel.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 3 písm. b) odrážka 4

• studium jevů souvisejících s násilím, 
zkoumání a řešení základních příčin násilí na 
všech společenských úrovních;

• studium jevů souvisejících s násilím na 
dětech, mladých lidech a ženách a studium 
případných metod, jak jim zabránit, 
zkoumání, prevence a řešení základních 
příčin násilí na všech společenských 
úrovních;

Odůvodnění

Je důležité také předcházet příčinám násilí.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 písm. b) odrážka 5

- zvýšení informovanosti o zdravotních a 
sociálních problémech způsobených 
užíváním drog a na podporu otevřeného 
dialogu za účelem lepšího porozumění 
drogové problematice;

vypouští se
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Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 písm. c)

(c) zapojit občanskou společnost do 
provádění a rozvoje protidrogové strategie a 
protidrogových akčních plánů Evropské 
unie;

vypouští se

Odůvodnění
Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 písm. d)

(d) provádět a sledovat konkrétní činnosti v 
rámci protidrogových akčních plánů na 
léta 2005-2008 a 2009-2012 a 
vyhodnocovat jejich provádění.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 4 písm. a)

(a) konkrétní činnosti prováděné Komisí, 
například studie a výzkum, průzkumy 
veřejného mínění a šetření, formulaci 
ukazatelů a společných metodik, sběr, 
zpracování a šíření údajů a statistických dat, 
semináře, konference a odborná setkání, 
organizaci veřejných kampaní a akcí, tvorbu 
a provoz webových stránek, přípravu a šíření 
informačních materiálů, podporu a aktivizaci 
sítí odborníků členských států, analytické, 
monitorovací a hodnotící aktivity nebo

a) konkrétní činnosti prováděné Komisí, 
například studie a výzkum, průzkumy 
veřejného mínění a šetření, formulaci 
ukazatelů a společných metodik, sběr, 
zpracování a šíření údajů a statistických dat, 
semináře, konference a odborná setkání, 
organizaci veřejných kampaní a akcí, 
tvorbu a provoz webových stránek, 
přípravu a šíření informačních materiálů,
včetně počítačových aplikací a rozvoje 
pedagogických nástrojů, podporu a 
aktivizaci sítí odborníků členských států, 
analytické, monitorovací a hodnotící 
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aktivity nebo

Odůvodnění

Počítačové aplikace, zejména tvorba informačních programů a konkrétní rozvoj 
pedagogických nástrojů, mohou pomoci vymýtit násilí a předcházet mu.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 4 písm. b)

b) specifické nadnárodní projekty v zájmu 
Společenství předložené alespoň třemi 
členskými státy za podmínek stanovených 
v ročních pracovních programech nebo

Netýká se anglického znění.

Odůvodnění

Netýká se anglického znění.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 4 písm. d)

o provozní dotaci na spolufinancování 
výdajů spojených se stálým pracovním 
programem Evropské federace pro 
pohřešované a pohlavně zneužívané děti, 
která sleduje cíl v obecném evropském 
zájmu v oblasti práv a ochrany dětí.

d) provozní dotaci na spolufinancování 
výdajů spojených se stálým pracovním 
programem Evropské federace pro 
pohřešované a pohlavně zneužívané děti a 
pro Evropskou síť ombudsmanů pro děti, 
která sleduje cíl v obecném evropském 
zájmu v oblasti práv a ochrany dětí.

Odůvodnění

Evropská síť ombudsmanů pro děti (ENOC) propojuje nezávislé instituce pro ochranu práv 
dětí ve 24 členských státech Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 6 odst. 1

1. Program je určen všem skupinám, které 
se přímo či nepřímo zabývají násilím a 
problematikou drog.

1. Cílovými skupinami, kterým jsou 
činnosti tohoto programu určeny, jsou 
všechny skupiny, které se přímo či nepřímo 
zabývají násilím ve všech jeho podobách a 
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obchodem s lidmi.

Odůvodnění
Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Kromě toho došlo k objasnění a novému uspořádání věty.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, pracovníci pohraniční kontroly, 
vedoucí činitelé dětských a mládežnických 
organizací, rodiče, policisté a sociální 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 6 odst. 3

3. S ohledem na drogy jsou ohroženými 
skupinami, které by měly být považovány za 
cílové skupiny, mládež, zranitelné skupiny 
a problematické čtvrti. K dalším cílovým 
skupinám patří mimo jiné učitelé a další 
pedagogičtí pracovníci, sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a ostatní 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.
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Pozměňovací návrh 42
Článek 7

K tomuto programu mají přístup veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní 
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry a 
výzkumná střediska univerzit), které se 
zabývají předcházením násilí a bojem 
s násilím na dětech, mladých lidech a ženách 
nebo ochranou před takovým násilím nebo 
poskytováním podpory obětem nebo 
prováděním cílených činností podporujících 
odmítání takového násilí, případně 
vybízejících ke změně postoje a chování 
vůči zranitelným skupinám a obětem násilí.
K programu mají přístup také veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní 
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry 
a výzkumná střediska univerzit), které 
informují o užívání drog a zabývají se 
drogovou prevencí.

K tomuto programu mají přístup veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní 
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry a 
výzkumná střediska univerzit), které se 
zabývají předcházením násilí a bojem 
s násilím na dětech, mladých lidech a ženách 
nebo ochranou před takovým násilím nebo 
poskytováním podpory obětem nebo 
prováděním cílených činností podporujících 
odmítání takového násilí, případně 
vybízejících ke změně postoje a chování 
vůči zranitelným skupinám a obětem násilí. 

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna bodu odůvodnění 19 a názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 10 odst. 3a (nový)

3a. Komise může pozvat zástupce 
zúčastněných zemí na informativní schůzky 
následující po schůzích výboru.

Odůvodnění

Je vhodné počítat s tím, že Komise může pořádat informativní schůzky se zástupci zemí 
účastnících se programu, neboť tyto země nejsou členy výboru a nemají bezprostřední 
informace o výsledcích jeho jednání.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 12 odst. 1

1. Pro provádění tohoto nástroje byl
stanoven rozpočet ve výši 138,2 
milionů EUR na období uvedené 
v článku 1.

1. Rozpočet provádění specifického 
programu „Boj proti násilí (Daphne)“ je v 
souladu s novým finančním výhledem.
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Odůvodnění

Tato změna je vhodná v souladu se změnou názvu legislativního návrhu a v souladu 
s finančním výhledem.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 12 odst. 2

2. Rozpočtové prostředky přidělené na 
činnosti určené v tomto programu se uvedou 
v ročních přidělovaných částkách 
souhrnného rozpočtu Evropské unie. Roční
přidělované částky, které jsou k dispozici, 
jsou povolovány rozpočtovým orgánem 
v rámci limitů finančních výhledů.

2. Rozpočtové prostředky přidělené na 
činnosti určené v tomto programu se uvedou 
v ročních přidělovaných částkách 
souhrnného rozpočtu Evropské unie. 
Přidělované částky, které jsou k dispozici, 
jsou povolovány rozpočtovým orgánem 
v rámci limitů finančních výhledů.

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k názvu legislativního návrhu. 

Pozměňovací návrh 46
Čl. 15 odst. 3 písm. a)

a) průběžnou hodnotící zprávu o dosažených 
výsledcích a o kvalitativních a 
kvantitativních aspektech provádění tohoto 
programu do 31. března 2011;

a) průběžnou hodnotící zprávu o dosažených 
výsledcích a o kvalitativních a 
kvantitativních aspektech provádění tohoto 
programu do 31. března 2011, ke které bude 
přiložen seznam projektů a opatření, na něž 
byla poskytnuta finanční podpora;

Odůvodnění

Bylo by užitečné, aby Komise připojila seznam dotovaných projektů a opatření.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 15 odst. 3 písm. c)

c) zprávu s hodnocením ex post do 31. 
prosince 2014,

c) zprávu s hodnocením ex post o provádění 
a výsledcích programu do 31. prosince 
2014,
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Odůvodnění

Bylo by užitečné provést konečné hodnocení výsledků dosažených za celou dobu provádění 
programu.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 15a (nový)

Článek 15a
Zveřejnění projektu

Komise spolu s členskými státy každoročně 
zveřejní seznam projektů financovaných v 
rámci tohoto programu spolu se stručným 
popisem každého projektu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důležitý kvůli transparentnosti.



AD\610624CS.doc 23/23 PE 370.115v04-00

CS

POSTUP

Název Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci 
obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí 
specifický program „Boj proti násilí (Daphne), drogová prevence a 
informovanost o drogách“ pro období 2007-2013

Referenční údaje KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD)
Příslušný výbor FEMM
Výbor, který zaujal stanovisko
Datum oznámení na zasedání

LIBE
30.11.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na 
zasedání
Navrhovatelka
Datum jmenování

Roberta Angelilli
23.1.2006 

Předchozí navrhovatel
Projednání ve výboru 21.3.2006 19.4.2006
Datum přijetí 19.4.2006
Výsledek závěrečného hlasování + :

– :
0 :

34
0
1

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mihael Brejc, 
Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, 
Carlos Coelho, Fausto Correia, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope, 
Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros 
Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut 
Nassauer, Athanasios Pafilis, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger 
Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Jeanine Hennis-
Plasschaert, María Esther Herranz García, Sophia in 't Veld, Bill 
Newton Dunn, Hubert Pirker, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při 
závěrečném hlasování

María del Pilar Ayuso González, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)


