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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. INTRODUÇÃO

O Programa de Haia, adoptado pelo Conselho Europeu na sua reunião de 4 e 5 de Novembro 
de 2004 com base nos resultados obtidos em cinco anos pelo programa criado em Tampere 
em 1999, fixou, através de um plano de acção quinquenal, um calendário para alcançar o 
objectivo prioritário de desenvolver a União Europeia enquanto espaço de liberdade, de 
segurança e justiça.

Para realizar um objectivo político tão ambicioso, é indispensável atribuir-lhe recursos 
financeiros suficientes.

Nesta óptica, as Perspectivas Financeiras para 2007-2013 prevêem um aumento considerável 
da dotação financeira consagrada ao desenvolvimento de um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça na UE.

II. PROGRAMAS-QUADRO E PROGRAMAS ESPECÍFICOS PREVISTOS 
PELAS PERSPECTIVAS FINANCEIRAS PARA O PERÍODO 2007-2013 NO 
DOMÍNIO DA JUSTIÇA, DA LIBERDADE E DA SEGURANÇA

A proposta contida nas Perspectivas Financeiras para 2007-2013 a fim de garantir o
desenvolvimento da União Europeia enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça 
articula-se em três programas gerais, que prevêem intervenções financeiras num montante 
global de 7 154 milhões de euros, concretizadas através da aplicação de 10 programas 
específicos. Cada programa está vocacionado para cobrir um domínio concreto:

A) O programa geral "Direitos fundamentais e justiça" (543 milhões de euros) abrange o 
domínio da justiça e comporta quatro programas específicos, um dos quais aborda a luta 
contra a violência (Daphne) e a informação e prevenção em matéria de droga, que constitui o 
objecto do presente projecto de parecer.

Este programa específico fixa em 138,2 milhões de euros o montante necessário para realizar, 
no período 2007-2013, os dois grandes objectivos políticos seguintes:

a) combater a violência contra os grupos de risco (crianças, jovens e mulheres), prosseguindo 
a política já estabelecida nos programas Daphne (2000-2003) e Daphne II (2004-2008). Os 
recursos atribuídos a esta acção ascendem a 115,850 milhões de euros.

b) prevenir o consumo de droga e informar o público a este respeito. São propostos recursos 
financeiros num total de 22,330 milhões de euros.

B) O programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios" (5 866 milhões de 
euros) abrange o desenvolvimento do espaço de liberdade através de 4 fundos europeus: 
refugiados, fronteiras, integração e regresso.
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C) O programa geral "Segurança e protecção das liberdades" (745 milhões de euros) 
cobre a criação do espaço de segurança através de dois programas específicos, um de luta 
contra a criminalidade e o outro de prevenção e gestão das consequências do terrorismo.

III. AVALIAÇÃO DA RELATORA DE PARECER

Em primeiro lugar, a relatora partilha plenamente a posição desta comissão parlamentar e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros no sentido de recomendar que o 
conteúdo do presente programa específico seja subdividido em dois programas específicos 
distintos, com duas rubricas orçamentais separadas e com objectivos políticos distintos, um 
para combater a violência e o outro para prevenir o consumo de droga. De facto, não há 
razões concretas para associar num mesmo programa a luta contra a violência e a luta contra a
droga.

Nesta óptica, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e a Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos acordaram, com conhecimento da 
Comissão, em elaborar cada uma um relatório sobre o programa específico na sua 
globalidade, mas a Comissão dos Direitos da Mulher proporá a eliminação sistemática do 
conteúdo do programa respeitante à droga e centrará o seu exame na parte relativa à violência, 
enquanto que a Comissão das Liberdades Cívicas, pelo contrário, eliminará tudo o que diz 
respeito à violência e focará o seu exame nos aspectos que se referem à droga.

Assim, por coerência com o exposto anteriormente, a relatora de parecer sobre o programa 
específico Daphne considera que é necessário colocar a tónica nos aspectos jurídicos da luta 
contra a violência, pelo que é de opinião que se deveria eliminar todo o conteúdo da proposta 
que faz referência ao problema da droga, tal como já foi proposto no relatório elaborado por 
Inger Segelström sobre a parte do programa específico relativa à droga, cuja competência 
cabe à Comissão das Liberdades Cívicas.

Por conseguinte, a relatora tem a honra de propor aos membros desta comissão a realização de 
uma votação em bloco de todas as propostas de alterações que visam a eliminação da parte do 
texto que diz respeito à prevenção do consumo de droga e à informação sobre este fenómeno, 
que são as seguintes: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 26, 33, 34, 35, 41, 42 e 45.

Todas as demais propostas de alteração dizem respeito ao combate à violência exercida contra 
grupos de risco (crianças, adolescentes e mulheres) e às medidas para assegurar a boa 
aplicação e execução do programa específico de combate à violência.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

sobre a proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece o 
programa específico «Luta contra a violência 
(Daphne) e informação e prevenção em 
matéria de droga» para o período de 2007 a 
2013 no âmbito do programa geral «Direitos 
fundamentais e justiça»

sobre a proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece o 
programa específico «Luta contra a violência 
(Daphne)» para o período de 2007 a 2013 no 
âmbito do programa geral «Direitos 
fundamentais e justiça»

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço; a sua aprovação 
implica adaptações técnicas em todo o texto 
legislativo)

Justificação

O problema da violência contra crianças, adolescentes, mulheres e outros grupos passará 
certamente para segundo plano se permanecer associado à luta contra o consumo de droga.

Por conseguinte, deveriam criar-se dois programas específicos, com dotações orçamentais 
separadas, um para combater a violência e o outro para prevenir o consumo de droga. O 
primeiro enquadrar-se-ia na esfera de competências da Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros e o segundo na da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos.

Alteração 2
Considerando 2

(2) A acção da Comunidade deve 
complementar as políticas nacionais 
destinadas a melhorar a saúde pública, a 
prevenir as causas de perigo para a saúde 
humana e a reduzir os efeitos nocivos da 
toxicodependência para a saúde.

(2) A acção da Comunidade deve 
complementar as políticas nacionais 
destinadas a melhorar a saúde pública e a 
prevenir as causas de perigo para a saúde 
humana.

  

1 JO C de 16.2.2006, p. .
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Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 3
Considerando 3

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, os adolescentes e as 
mulheres, incluindo as ameaças desses actos, 
a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada, constitui uma violação do seu 
direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, nomeadamente, a que 
está associada ao tráfico de seres humanos 
para fins de exploração sexual e a violência 
doméstica, incluindo as ameaças desses 
actos, a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada, constitui uma violação do seu 
direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

Justificação

A luta contra a violência deve incluir todas as formas de violência, em particular a violência 
associada ao tráfico de seres humanos e a violência doméstica, as quais devem, portanto, ser
explicitamente incluídas nos objectivos específicos do programa. 

Alteração 4
Considerando 6

(6) A Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia reafirma, designadamente, 
os direitos à dignidade, à igualdade e à 
solidariedade. Inclui um determinado 
número de disposições específicas 
destinadas a proteger e a promover o direito 
à integridade física e mental, a igualdade 

(6) A luta contra a violência deve ser 
reconhecida no quadro da protecção dos 
direitos fundamentais, garantidos pela
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que reafirma, designadamente, os 
direitos à dignidade, à igualdade e à 
solidariedade. Inclui um determinado 
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entre os homens e as mulheres, os direitos da 
criança e a não-discriminação, bem como a 
proibir os tratamentos desumanos e 
degradantes, a escravatura e o trabalho 
forçado, e ainda o trabalho das crianças. 
Estabelece que, na definição e execução de 
todas as políticas e acções da Comunidade, 
será assegurado um elevado nível de 
protecção da saúde humana.

número de disposições específicas 
destinadas a proteger e a promover o direito 
à integridade física e mental, a igualdade 
entre os homens e as mulheres, os direitos da 
criança e a não-discriminação, bem como a 
proibir os tratamentos desumanos e 
degradantes, a escravatura e o trabalho 
forçado, e ainda o trabalho das crianças. 
Estabelece que, na definição e execução de 
todas as políticas e acções da Comunidade, 
será assegurado um elevado nível de 
protecção da saúde humana.

Justificação

A violência exercida contra as pessoas constitui uma violação de diversos direitos 
fundamentais reconhecidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da UE, pelo que a luta 
contra esta violência deve ser conduzida no âmbito da protecção do livre exercício destes 
direitos, cuja garantia cabe aos poderes públicos.

Alteração 5
Considerando 7

(7) O Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que elaborasse e executasse 
programas de acção para combater estas 
formas de violência, nomeadamente nas suas 
resoluções de 19 de Maio de 2000 sobre a 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu relativa a novas acções 
na luta contra o tráfico de mulheres, e de 20 
de Setembro de 2001 sobre as mutilações 
genitais femininas.

(7) O Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que elaborasse e executasse 
programas de acção para combater estas 
formas de violência, nomeadamente nas suas 
resoluções de 19 de Maio de 2000 sobre a 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu relativa a novas acções 
na luta contra o tráfico de mulheres, e de 20 
de Setembro de 2001 sobre as mutilações 
genitais femininas, bem como na de 17 de 
Janeiro de 2006 sobre estratégias de 
prevenção do tráfico de mulheres e 
crianças expostas à exploração sexual.

Alteração 6
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) A aplicação do presente Programa 
específico de luta contra a violência 
(Daphne) deveria assegurar uma ênfase 
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equilibrada relativamente aos três 
grupos-alvo, ou seja, crianças, adolescentes
e mulheres.

Alteração 7
Considerando 11

(11) Dado que os estudos indicam que a 
morbilidade e a mortalidade ligadas à 
toxicodependência afectam um número 
considerável de cidadãos europeus, os 
efeitos nocivos para a saúde associados à 
toxicodependência constituem um 
problema grave de saúde pública.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 8
Considerando 12

(12) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
os resultados da avaliação final da 
Estratégia da União Europeia de Luta 
contra a Droga e do Plano de Acção da 
União Europeia em matéria de luta contra 
a droga (2000-2004)1 salientou a 
necessidade de associar regularmente a 
sociedade civil à elaboração das políticas 
comunitárias no domínio da droga.

Suprimido

_____________
1 COM(2004)0707.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.
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Alteração 9
Considerando 13

(13) A decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que adopta um programa de 
acção comunitário no domínio da saúde 
pública (2003-2008) inclui o 
desenvolvimento de estratégias e medidas 
de luta contra a toxicodependência como 
uma das principais determinantes da saúde 
relacionadas com o estilo de vida.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 10
Considerando 14

(14) Na sua recomendação relativa à 
prevenção e redução dos efeitos nocivos da 
toxicodependência para a saúde, o 
Conselho recomendou que os 
Estados-Membros estabeleçam como 
objectivo de saúde pública a prevenção da 
toxicodependência1 e a redução dos riscos a 
ela associados, e elaborem e apliquem 
estratégias globais nesse sentido.

Suprimido

_______________
1 JO L 165 de 3.7.2003, p. 31.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 11
Considerando 15

(15) Em Dezembro de 2004, o Conselho 
Europeu subscreveu a Estratégia da União 

Suprimido
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Europeia de Luta contra a Droga 
2005-2012, que engloba o conjunto das 
actividades da União Europeia no domínio 
da droga e estabelece as grandes metas a 
atingir, as quais consistem em alcançar um 
nível elevado de protecção da saúde, de 
bem-estar e de coesão social através da 
prevenção e redução do consumo de droga, 
da toxicodependência e das consequências 
nefastas da droga em termos sociais e de 
saúde.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 12
Considerando 16

(16) A Comissão adoptou o seu Plano de 
Acção em matéria de luta contra a droga 
para 2005 a 20081, o qual constitui um 
instrumento essencial para traduzir a 
Estratégia da União Europeia de Luta 
contra a Droga em acções concretas. O 
objectivo final do Plano de Acção consiste 
em reduzir de forma significativa o 
consumo de drogas entre a população e 
diminuir os efeitos perniciosos em termos 
sociais e de saúde causados pelo consumo e 
pelo tráfico de drogas ilícitas.

Suprimido

______________
1 COM(2005)0045 de 14.2.2005.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 13
Considerando 17
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(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência e da droga para a saúde, 
o desenvolvimento psicológico e social e 
para a igualdade de oportunidades das 
pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral.

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência exercida contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres
para a saúde, o desenvolvimento psicológico 
e social e para a igualdade de oportunidades 
das pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral.

Alteração 14
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) Nos termos do presente programa, 
são consideradas vítimas de violência não 
só as crianças directamente expostas a 
actos de violência, mas também as crianças 
que presenciam a violência exercida contra 
as suas mães.

Justificação

A violência contra as mulheres que são mães e que, directa ou indirectamente, afectam as 
suas crianças tem repercussões adversas para a saúde emocional e mental destas.

Alteração 15
Considerando 18

(18) A União Europeia pode proporcionar 
valor acrescentado às acções a desenvolver 
pelos Estados-Membros no domínio da 
informação e da prevenção em matéria de 
droga completando essas acções e 
promovendo sinergias.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.
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Alteração 16
Considerando 19

(19) A União Europeia pode proporcionar 
mais-valia às acções que deverão ser 
predominantemente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através da divulgação e 
do intercâmbio de informações, de 
experiências e de boas práticas, da promoção 
de uma abordagem inovadora, da definição 
conjunta de prioridades, do desenvolvimento 
de redes sempre que adequado, da selecção 
de projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem incluir
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
do tráfico de seres humanos.

(19) A União Europeia proporcionará
mais-valia às acções que devem ser 
principalmente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os maus tratos dados 
a recém-nascidos ou os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através da divulgação e 
do intercâmbio de informações, de 
experiências e de boas práticas, da promoção 
de uma abordagem inovadora, da definição 
conjunta de prioridades, do desenvolvimento 
de redes, a fim de apoiar as vítimas de 
violência sexual, psicológica ou física e os 
grupos de risco; da selecção adequada de 
projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem ter
igualmente em conta as crianças e as 
mulheres trazidas para os Estados-Membros 
através do tráfico de seres humanos.

Justificação

Nos tratados internacionais, convencionou-se que o conceito de "criança" se refere às  
pessoas de idade compreendida entre 0 e 18 anos, enquanto o conceito de "adolescente"' se 
refere a pessoas com idade não superior a 25 anos.

Convém atentar que os recém-nascidos também são vítimas de abusos. Finalmente, deveria 
ter-se em conta o problema da violência e dos abusos contra crianças e mulheres 
introduzidas na UE através do tráfico de seres humanos.

Alteração 17
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) A rede europeia de provedores da 
criança reúne instituições independentes de 
defesa dos direitos da criança de vinte e 
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quatro Estados-Membros do Conselho da 
Europa. Os seus objectivos são incentivar a 
aplicação o mais completa possível da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, 
apoiar a actividade de grupos de pressão 
em prol dos direitos da criança, partilhar 
informações, abordagens e estratégias e 
promover o desenvolvimento de instituições
independentes eficazes de defesa dos 
direitos da criança.

Justificação

A rede europeia de provedores da criança (ENOC) foi formalmente criada em Junho de 1997, 
numa reunião em Trondheim, na Noruega. A rede faz a ligação entre instituições 
independentes de defesa dos direitos da criança de doze países da Europa e de 24 dos 
Estados-Membros do Conselho da Europa.

Alteração 18
Considerando 21

(21) Os objectivos da acção proposta, ou 
seja, a prevenção e o combate em relação a 
todas as formas de violência contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres e a 
prevenção e a informação em matéria de 
droga, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros devido à 
necessidade de um intercâmbio de 
informações a nível comunitário e da difusão 
de boas práticas à escala comunitária. Estes 
objectivos podem ser mais bem alcançados a 
nível comunitário. Devido à necessidade de 
uma abordagem coordenada e
multidisciplinar e à dimensão ou aos efeitos 
da iniciativa, a Comunidade pode tomar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5º 
do Tratado. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, previsto no 
mesmo artigo, a presente decisão não excede 
o necessário para atingir aqueles objectivos.

(21) Os objectivos da acção proposta, ou 
seja, a prevenção e o combate em relação a 
todas as formas de violência contra as 
crianças, os jovens e as mulheres e a 
informação sobre esta matéria, não podem 
ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido à necessidade de 
um intercâmbio de informações a nível 
comunitário e da difusão de boas práticas à 
escala comunitária. Estes objectivos podem 
ser mais bem alcançados a nível 
comunitário. Devido à necessidade de uma 
abordagem coordenada e multidisciplinar e à 
dimensão ou aos efeitos da iniciativa, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.
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Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 19
Artigo 1, nº 1

1. É criado o programa «Luta contra a 
violência (Daphne) e informação e 
prevenção em matéria de droga», a seguir 
designado o «programa», no âmbito do 
programa geral «Direitos fundamentais e 
justiça», a fim de contribuir para reforçar o
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça.

1. É criado o programa específico "Luta 
contra a violência" (que dá seguimento às 
políticas e aos objectivos estabelecidos nos 
programas Daphne e Daphne II), a seguir 
designado o «programa», no âmbito do 
programa geral «Direitos fundamentais e 
justiça», a fim de proporcionar aos 
cidadãos europeus um espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça sem fronteiras 
internas.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Além disso, é necessário indicar que o programa contra a violência proposto é uma mera 
continuação dos programas anteriores denominados Daphne (2000-2003) e Daphne II 
(2004-2008).

Alteração 20
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
Definições 

Para efeitos do presente programa, o termo 
"crianças" cobre a faixa etária do
nascimento aos 18 anos, em conformidade 
com os instrumentos internacionais
relativos aos direitos da criança.
Contudo, os projectos que comportem 
acções projectadas especificamente para 
certos grupos, como por exemplo, 
"adolescentes" (13-18 anos) ou pessoas
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com idade compreendida entre os 12 e os 
25 anos, são considerados acções dirigidas
aos "jovens".

Justificação

É muito importante definir legalmente os conceitos de "crianças" e "jovens" em conformidade 
com o acervo internacional nesta matéria.

Alteração 21
Artigo 1, nº 2

2. O programa abrange o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013.

2. O programa abrange o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013 e poderá ser 
prorrogado.

Justificação

Uma vez que os problemas de violência persistirão certamente no futuro, é necessário prever 
antecipadamente a prorrogação do programa. 

Alteração 22
Artigo 2, nº 1, alínea a)

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência e 
através da informação sobre a droga e da 
prevenção do seu consumo.

(a) Contribuir para a manutenção e o 
desenvolvimento de um espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça na Comunidade 
Europeia através da luta contra a violência
exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Por outro lado, temos de estar cientes de que a proposta legislativa contribuirá para o 
desenvolvimento, na Comunidade e na UE, do espaço de liberdade, de segurança e de justiça, 
em grande parte já criado.
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Alteração 23
Artigo 2, nº 1, alínea b)

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde física e psíquica, de bem-estar e de 
coesão social.

Justificação

Visa evitar uma dupla interpretação da noção de "protecção da saúde".

Alteração 24
Artigo 2, nº 1, alínea b)

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

(b) Proteger as pessoas contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

Justificação

Todas as pessoas devem ser protegidas contra violência, independentemente da sua 
cidadania.

Alteração 25
Artigo 2, nº 1, alínea b)

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

(b) Proteger os cidadãos contra a violência 
exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres e contra o 
tráfico de seres humanos e dessa forma 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

Alteração 26
Artigo 2, nº 1, alínea c)
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(c) Prevenir e reduzir o consumo de droga, 
a toxicodependência e os efeitos nocivos da 
droga.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 27
Artigo 3, alínea a)

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres 
através da adopção de medidas de prevenção 
e de ajuda às vítimas e aos grupos de risco 
com base nas acções seguintes:

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres 
através da adopção de medidas de prevenção 
e de ajuda e protecção às vítimas e aos 
grupos de risco com base nas acções 
seguintes:

Alteração 28
Artigo 3, alínea a), ponto 3

• divulgar os resultados obtidos no quadro 
dos dois programas Daphne, incluindo a 
sua adaptação, transferência e utilização por 
outros beneficiários ou noutras zonas 
geográficas;

• prosseguir os objectivos e as acções 
específicas dos dois programas Daphne e
divulgar os resultados obtidos no quadro dos 
mesmos, incluindo a sua adaptação, 
transferência e utilização por outros 
beneficiários ou noutras zonas geográficas;

Justificação

É necessário indicar que o programa contra a violência proposto é uma continuação dos dois 
programas já existentes Daphne (2000-2003) e Daphne II (2004-2008).

Alteração 29
Artigo 3, alínea a), ponto 4 bis (novo) 
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• elaborar e executar acções específicas 
orientadas para grupos de risco, a fim de 
evitar os maus tratos a recém-nascidos.

Alteração 30
Artigo 3, alínea b), ponto 1

• criar redes multidisciplinares; • criar redes multidisciplinares, em 
particular para apoiar as vítimas da
violência exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres e as vítimas do
tráfico de seres humanos;

Alteração 31
Artigo 3, alínea b), ponto 3

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de
certas profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência sob todas as 
suas formas, por exemplo, autoridades 
nacionais, regionais e locais e certas
profissões e grupos da população, a fim de 
melhorar a sua compreensão deste fenómeno 
e promover o princípio da tolerância zero em 
relação à violência, bem como para 
encorajar o apoio às vítimas e a 
comunicação de casos de violência às 
autoridades competentes;

Justificação

Exemplos de profissões enquanto grupos-alvo para acções de sensibilização são: o pessoal 
que trata das mulheres e das crianças vítimas de violência, bem como agentes de polícia, 
pessoal judicial, profissionais da saúde, professores e assistentes sociais e para a juventude,
pessoal médico do sector judicial, psicólogos e terapeutas infantis. Deve igualmente ser 
incluída a formação destinada a aumentar a sensibilização para os crimes de honra
perpetrados contra profissões e grupos específicos da população.
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Alteração 32
Artigo 3, alínea b), ponto 4

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência exercida contra crianças, 
adolescentes e mulheres, analisar, prevenir 
e combater as causas profundas da violência 
a todos os níveis da sociedade;

Justificação

É igualmente importante prevenir as causas da violência.

Alteração 33
Artigo 3, alínea b), ponto 5

• promover a sensibilização para os 
problemas sociais e de saúde causados pelo 
consumo de droga e encorajar um diálogo 
aberto com vista a promover uma melhor 
compreensão do fenómeno da droga.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 34
Artigo 3, alínea c)

(c) Associar a sociedade civil à aplicação e 
ao desenvolvimento da Estratégia e dos 
Planos de Acção da União Europeia em 
matéria de droga.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.
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Alteração 35
Artigo 3, alínea d)

(d) Acompanhar, aplicar e avaliar as 
acções específicas realizadas no âmbito dos 
Planos de Acção em matéria de droga para 
os períodos compreendidos entre 2005 e 
2008 e 1009 e 2012.

Suprimido

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 36
Artigo 4, alínea a)

(a) Acções específicas conduzidas pela 
Comissão, tais como estudos e acções de 
investigação, sondagens de opinião e 
inquéritos, elaboração de indicadores e de 
metodologias comuns, recolha, tratamento e 
divulgação de dados e estatísticas, 
seminários, conferências e reuniões de
peritos, organização de campanhas nos 
meios de comunicação e eventos, 
desenvolvimento e manutenção de sítios na 
Internet, preparação e divulgação de material 
de informação, apoio e animação de redes de 
peritos nacionais, actividades analíticas, de 
acompanhamento e de avaliação; ou

(a) Acções específicas conduzidas pela 
Comissão, tais como estudos e acções de 
investigação, sondagens de opinião e 
inquéritos, elaboração de indicadores e de 
metodologias comuns, recolha, tratamento e 
divulgação de dados e estatísticas, 
seminários, conferências e reuniões de 
peritos, organização de campanhas nos 
meios de comunicação e eventos, 
desenvolvimento e manutenção de sítios na 
Internet, preparação e divulgação de material 
de informação, incluindo as aplicações 
informáticas e o desenvolvimento de 
instrumentos pedagógicos, apoio e 
animação de redes de peritos nacionais, 
actividades analíticas, de acompanhamento e 
de avaliação; ou

Justificação

As aplicações informáticas, em particular a criação de programas informáticos e o 
desenvolvimento de instrumentos pedagógicos, podem contribuir para a erradicação e a 
prevenção da violência.
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Alteração 37
Artigo 4, alínea b)

b) Projectos transnacionais específicos de 
interesse comunitário apresentados pelo 
menos por três Estados-Membros, em 
conformidade com as condições previstas 
nos programas de trabalho anuais; ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 38
Artigo 4, alínea d)

(d) Subvenção de funcionamento destinada a 
co-financiar as despesas associadas ao 
programa de trabalho permanente da 
Federação Europeia para as Crianças 
Desaparecidas e Vítimas de Exploração 
Sexual, que tem uma missão de interesse 
geral europeu no domínio dos direitos e da 
protecção das crianças.

(d) Subvenção de funcionamento destinada a 
co-financiar as despesas associadas ao 
programa de trabalho permanente da 
Federação Europeia para as Crianças 
Desaparecidas e Vítimas de Exploração 
Sexual e à rede europeia de provedores 
para a criança, que tem uma missão de 
interesse geral europeu no domínio dos 
direitos e da protecção das crianças.

Justificação

A rede europeia de provedores da criança (ENOC) reúne instituições independentes de 
defesa dos direitos da criança de 24 Estados-Membros do Conselho da Europa. 

Alteração 39
Artigo 6, nº 1

1. O programa é destinado a todos os grupos 
directa ou indirectamente confrontados com 
os fenómenos da violência e da droga.

1. São destinatários das acções previstas no
programa todos os grupos directa ou 
indirectamente confrontados com o
fenómeno da violência exercida sob todas 
as suas formas e o tráfico de seres 
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humanos.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Procedeu-se, além disso, a uma clarificação do texto.

Alteração 40
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores
e pessoal docente, o pessoal dos serviços 
responsáveis pelo controlo fronteiriço, os 
líderes de organizações infantis e juvenis,
os padres, a polícia e os assistentes sociais, 
as autoridades locais e nacionais, o pessoal 
médico e paramédico, os profissionais da 
justiça, as ONG, os sindicatos e as 
comunidades religiosas. Importa igualmente 
prever programas de tratamento destinados, 
por um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

Alteração 41
Artigo 6, nº 3

3. No que respeita à droga, os adolescentes, 
os grupos vulneráveis e as populações de 
bairros problemáticos são grupos de risco e 
devem ser considerados grupos-alvo. Os 
outros grupos-alvo são, em especial, os 
professores e pessoal docente, os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 

Suprimido
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sindicatos e as comunidades religiosas.

Justificação

Ver alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 42
Artigo 7

Podem participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades e 
centros de investigação) activas no domínio 
da prevenção e do combate à violência 
exercida contra as crianças, os adolescentes
e as mulheres, da protecção contra essa 
violência ou do apoio às vítimas, ou da 
realização de acções orientadas para a 
promoção da recusa desse tipo de violência 
ou de incentivo à mudança de atitude ou de 
comportamento para com os grupos 
vulneráveis e as vítimas da violência. Podem 
igualmente participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades 
e centros de investigação) activas no 
domínio da informação e da prevenção em 
matéria de droga.

Podem participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades e 
centros de investigação) activas no domínio 
da prevenção e do combate à violência 
exercida contra as crianças, os jovens e as 
mulheres, da protecção contra essa violência 
ou do apoio às vítimas, ou da realização de 
acções orientadas para a promoção da recusa 
desse tipo de violência ou de incentivo à 
mudança de atitude ou de comportamento 
para com os grupos vulneráveis e as vítimas 
da violência.

Justificação

Ver a alteração proposta ao título da proposta legislativa.

Alteração 43
Artigo 10, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão pode convidar 
representantes dos países participantes 
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para reuniões de informação a realizar 
após as reuniões do comité.

Justificação

É conveniente prever a possibilidade de a Comissão organizar reuniões de informação com 
os representantes dos países participantes no programa, já que estes não fazem parte do 
comité nem têm conhecimento directo dos resultados das suas deliberações.

Alteração 44
Artigo 12, nº 1

1. O orçamento para a execução do presente 
instrumento é de 138,2 milhões de euros 
para o período indicado no artigo 1.°.

1. O orçamento para a execução do
programa específico "Luta contra a
violência (Daphne)" é conforme com as
novas Perspectivas Financeiras.

Justificação

A presente alteração justifica-se dada a alteração introduzida no título da proposta 
legislativa e tendo em conta as Perspectivas Financeiras.

Alteração 45
Artigo 12, nº 2

2. Os recursos orçamentais consagrados às 
acções previstas no presente programa serão 
inscritos nas dotações anuais do orçamento 
geral da União Europeia. As dotações 
anuais são autorizadas pela Autoridade 
Orçamental, dentro dos limites das 
Perspectivas Financeiras.

2. Os recursos orçamentais consagrados às 
acções previstas no presente programa serão 
inscritos nas dotações anuais do orçamento 
geral da União Europeia. As dotações são 
autorizadas pela Autoridade Orçamental, 
dentro dos limites das Perspectivas 
Financeiras.

Justificação

Ver alteração ao título da proposta legislativa.
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Alteração 46
Artigo 15, nº 3, alínea a)

(a) Um relatório de avaliação intercalar 
sobre os resultados e os aspectos qualitativos 
e quantitativos da execução do programa até 
31 de Março de 2011;

(a) Um relatório de avaliação intercalar 
sobre os resultados e os aspectos qualitativos 
e quantitativos da execução do programa até 
31 de Março de 2011, acompanhado da lista 
dos projectos e medidas subvencionadas;

Justificação

Seria útil que a Comissão anexasse a lista dos projectos e medidas subvencionadas.

Alteração 47
Artigo 15, nº 3, alínea c)

(c) Um relatório de avaliação ex post até 31 
de Dezembro de 2014.

(c) Um relatório de avaliação ex post sobre a 
aplicação e os resultados do programa até 
31 de Dezembro de 2014.

Justificação

Seria útil proceder a uma avaliação final dos resultados alcançados no período de aplicação 
do programa.

Alteração 48
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
Publicação dos projectos

A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, publicará anualmente a 
lista dos projectos financiados ao abrigo do 
presente programa acompanhada de uma 
breve descrição de cada projecto.

Justificação

Este aspecto é importante do ponto de vista da transparência.
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