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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

S haaškim programom, ki ga je sprejel Evropski svet na svojem vrhu 4. in 5. novembra 2004, 
na podlagi rezultatov, ki jih je program, zastavljen v Tampereju leta 1999, dosegel v obdobju 
petih let, je bil na osnovi novega petletnega akcijskega načrta določen časovni razpored za 
doseganje prednostnega cilja za razvoj Evropske unije kot območja svobode, varnosti in 
pravice.

Tega ambicioznega političnega cilja ni mogoče doseči, če se mu predhodno ne nameni 
zadostnih finančnih sredstev.

Zaradi tega je bilo v finančni perspektivi 2007-2013 predvideno znatno povečanje finančnih 
sredstev za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji.

II. OKVIRNI PROGRAMI IN POSEBNI PROGRAMI, PREDVIDENI V FINANČNI 
PERSPEKTIVI ZA OBDOBJE 2007-2013 NA OBMOČJU PRAVICE, SVOBODE IN 
VARNOSTI

Predlog, zajet v finančni perspektivi za obdobje 2007-2013, ki želi zagotoviti razvoj Evropske 
unije kot območja svobode, varnosti in pravice, sestoji iz treh splošnih programov, ki 
predvidevajo financiranje v skupnem znesku 7 154 milijonov evrov, ki se bodo udejanjili z 
izvajanjem 10 posebnih programov. Vsak program pokriva določeno področje:

A) Splošni program „Temeljne pravice in pravosodje“ (543 milijonov evrov) pokriva 
področje pravice preko štirih posebnih programov, od katerih se en nanaša na „Boj proti 
nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ in je predmet tega osnutka 
mnenja.

Ta posebni program namenja sredstva v višini 138,2 milijona evrov za doseganje naslednjih 
dveh velikih političnih ciljev v obdobju 2007-2013:

a) boj proti nasilju nad ogroženimi skupinami (otroki, mladimi in ženskami) z nadaljevanjem 
politike, ki je bila določena v programih Daphne (2000-2003) in Daphne II (2004-2008); v ta 
namen se dodelijo sredstva v višini 115,850 milijona evrov;

b) preprečevanje uporabe drog in obveščanje javnosti o tem; predvidena sredstva za ta cilj 
znašajo v celoti 22,330 milijonov evrov.

B) Splošni program „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ (5 866 milijonov 
evrov), ki bo kril razvoj območja svobode s pomočjo štirih evropskih skladov: za begunce, 
meje, vključevanje in vračanje.

C) Splošni program „Varnost in varstvo svoboščin“ (745 milijonov evrov), ki bo kril 
oblikovanje območja varnosti preko dveh posebnih programov: en program je namenjen boju 
proti kriminalu, drugi preprečevanju in upravljanju posledic terorizma.

III. STALIŠČE PRIPRAVLJAVKE MNENJA
Vaša pripravljavka mnenja se popolnoma strinja s stališčem tega parlamentarnega odbora in 
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Odbora za pravice žensk in enakost spolov, ki priporočata, da se vsebina tega posebnega 
programa razdeli na dva različna posebna programa, z dvema ločenima proračunskima 
postavkama in dvema različnima političnima ciljema - enega za boj proti nasilju in drugega za 
preprečevanje uporabe drog. Ni namreč posebnih razlogov, ki bi narekovali, da je treba tesno 
povezati boj proti nasilju in boj proti drogi.

Prav zaradi tega sta se Odbor za pravice žensk in enakost spolov ter Odbor za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, ob vednosti Komisije, dogovorila o tem, da bo 
vsak izmed odborov pripravil poročilo o celotnem posebnem programu, vendar bo Odbor za 
pravice žensk sistematično izločal vsebine programa, ki se nanašajo na drogo ter bo svojo 
oceno usmeril na tematiko nasilja. Odbor za državljanske svoboščine pa bo storil ravno 
obratno - izločil bo vse, kar se nanaša na nasilje, in se bo svojo oceno osredotočil na vidike, ki 
se nanašajo na drogo. 

V skladu z zgoraj povedanim, vaša pripravljavka mnenja meni, da je treba poudariti vidike, ki 
so povezani z bojem proti nasilju, in sistematično izločiti vse vsebine predloga, ki se nanašajo 
na težave z drogo, kot je predlagala Inger Segelström v svojem osnutku poročila o delu 
posebnega programa, ki se nanaša na drogo in za katerega je pristojen naš Odbor za 
državljanske svoboščine. 

Vaša pripravljavka mnenja bi torej priporočila članom tega odbora, naj se izvede glasovanje v
sklopu za vse predloge sprememb, ki se nanašajo na izločitev besedila o področju 
preprečevanja uporabe drog in obveščanja. Ti predlogi sprememb so naslednji: 1, 2, 7, 8, 9, 
10, 11, 12,  15, 18, 26, 33, 34, 35, 41, 42 in 45. 

Vsi preostali predlogi sprememb zadevajo boj proti nasilju nad ogroženimi skupinami (otroki, 
mladimi in ženskami) ter ukrepe za pravilno uporabo in izvajanje posebnega programa za boj 
proti nasilju.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za pravice 
žensk in enakost spolov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi posebnega programa 
„Boj proti nasilju (Daphne) ter 
preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ 
za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega 
programa „Temeljne pravice in pravosodje“

o predlog Sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi posebnega programa 
„Boj proti nasilju“ (Daphne) za obdobje 
2007–2013 v okviru splošnega programa 
„Temeljne pravice in pravosodje“

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Sprejetje predloga spremembe 
pomeni, da bo treba izvesti ustrezne 
spremembe v okviru celotnega besedila.)

Obrazložitev
Problematika nasilja nad otroki, mladimi, ženskami ter drugimi skupinami bo zelo verjetno 
odrinjena na rob, če se bo pojavljala v kombinaciji z bojem proti uporabi drog.
Zaradi tega je treba zasnovati dva posebna programa z ločenimi proračunskimi sredstvi - en 
program za boj proti nasilju ter drugi za preprečevanje uporabe drog. Prvi program bi 
spadal na področje pristojnosti Odbora za pravice žensk, drugi pa na področje pristojnosti 
Odbora za državljanske svoboščine. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Dejavnost Skupnosti bi morala 
dopolnjevati nacionalne politike, usmerjene 
k izboljševanju javnega zdravja, 
odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, in zmanjševanju škode za zdravje
zaradi odvisnosti od drog.

(2) Dejavnost Skupnosti bi morala 
dopolnjevati nacionalne politike, usmerjene 
k izboljševanju javnega zdravja in 
odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje 
ljudi.

  
1 UL C, 16.2.2006, str.  .
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3

(3) Fizično, spolno in psihično nasilje nad 
otroki, mladimi in ženskami, vključno z 
grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali 
samovoljnim odvzemom prostosti, ki se 
pojavlja v javnem ali zasebnem življenju, 
predstavlja kršitev njihovih pravic do 
življenja, varnosti, svobode, dostojanstva ter 
telesne in čustvene celovitosti, pa tudi 
ogroženost za telesno in duševno zdravje 
žrtev takega nasilja. Učinki takega nasilja so 
tako razširjeni po Skupnosti, da predstavljajo 
resnično nevarnost za zdravje in ovirajo 
uživanje varnega, svobodnega in pravičnega 
državljanstva. 

(3) Fizično, spolno in psihično nasilje nad 
otroki, mladimi in ženskami, zlasti nasilje, 
ki je povezano s trgovanjem z ljudmi in 
njihovim spolnim izkoriščanjem, ter nasilje 
v družini, vključno z grožnjami s tovrstnimi 
dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom
prostosti, ki se pojavlja v javnem ali 
zasebnem življenju, predstavlja kršitev 
njihovih pravic do življenja, varnosti, 
svobode, dostojanstva ter telesne in čustvene 
celovitosti, pa tudi ogroženost za telesno in 
duševno zdravje žrtev takega nasilja. Učinki 
takega nasilja so tako razširjeni po 
Skupnosti, da predstavljajo resnično 
nevarnost za zdravje in ovirajo uživanje 
varnega, svobodnega in pravičnega 
državljanstva.

Obrazložitev

Boj proti nasilju mora vključiti vse njegove oblike, zlasti nasilje povezano s trgovanjem z 
ljudmi. Zaradi tega mora biti le-to jasno razvidno v okviru posebnih ciljev, ki se jih želi doseči 
s programom.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 6

(6) Listina Evropske Unije o temeljnih 
pravicah med drugim znova potrjuje pravico 
do dostojanstva, enakosti in solidarnosti. 
Listina vključuje številne posebne določbe 
za varovanje in spodbujanje telesne in 
duševne celovitosti, enako obravnavanje 
moških in žensk, pravic otrok in 
nediskriminacije, pa tudi za prepoved 
nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, 
suženjstva in prisilnega dela ter dela otrok.
Listina potrjuje, da se pri opredeljevanju in 
izvajanju vseh politik in ukrepov Skupnosti 

(6) Boj proti nasilju mora biti priznan v 
okviru zaščite temeljnih pravic, ki jih 
zagotavlja listina Evropske Unije o 
temeljnih pravicah, ki med drugim znova 
potrjuje pravico do dostojanstva, enakosti in 
solidarnosti. Listina vključuje številne 
posebne določbe za varovanje in 
spodbujanje telesne in duševne celovitosti, 
enako obravnavanje moških in žensk, pravic 
otrok in nediskriminacije, pa tudi za 
prepoved nečloveškega ali poniževalnega 
ravnanja, suženjstva in prisilnega dela ter 
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zagotavlja visoka raven varovanja zdravja 
ljudi.

dela otrok. Listina potrjuje, da se pri 
opredeljevanju in izvajanju vseh politik in 
ukrepov Skupnosti zagotavlja visoka raven 
varovanja zdravja ljudi.

Obrazložitev

Nasilje nad ljudmi pomeni kršitev različnih temeljnih pravic, ki jih priznava Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zaradi česar mora boj proti temu nasilju potekati v okviru 
svobodnega uživanja teh pravic, ki jih morajo jamčiti javne oblasti.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7

(7) Evropski parlament je pozval Komisijo, 
med drugim s svojima Resolucijama z dne 
19. maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom „Za 
nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“ in z dne 20. septembra 2001 o 
pohabljanju ženskih spolnih organov, da 
pripravi in izvede akcijske programe za boj 
proti nasilju.

(7) Evropski parlament je pozval Komisijo, 
med drugim s svojimi Resolucijami z dne 
19. maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom „Za 
nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“, z dne 20. septembra 2001 o 
pohabljanju ženskih spolnih organov in z 
dne 17. januarja 2006 o strategijah za 
preprečevanje trgovanja z ženskami in 
otroki, ki so izpostavljeni spolnemu 
izkoriščanju, da pripravi in izvede akcijske 
programe za boj proti nasilju.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Izvajanje tega posebnega programa 
„Boj proti nasilju (Daphne)“ bi moralo biti 
uravnoteženo osredotočeno na tri ciljne 
skupine, tj. otroke, mlade in ženske.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 11

(11) Ob upoštevanju raziskave, na podlagi 
katere stopnja razširjenosti in umrljivost 
zaradi odvisnosti od drog prizadeneta veliko 
število evropskih državljanov, je škoda za 

črtano
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zdravje ljudi zaradi odvisnosti od drog 
glavni problem na področju javnega 
zdravja. 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 12

(12) Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o rezultatih 
končnega vrednotenja strategije in 
akcijskega načrta EU na področju drog 
(2000–2004)1 je poudarilo potrebo po 
rednem vključevanju civilne družbe pri 
oblikovanju politik EU na področju drog.
_____________
1 KOM(2004)0707

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 13

(13) Sklep Evropskega parlamenta in Sveta 
o sprejetju akcijskega programa na 
področju javnega zdravja (2003-2008) 
vključuje razvoj strategij in ukrepov na 
področju odvisnosti od drog kot enega od 
pomembnih dejavnikov zdravja, povezanih 
z načinom življenja.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 10
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Uvodna izjava 14

(14) Svet je v svojem Priporočilu z dne 18. 
junija 2003 o preprečevanju in 
zmanjševanju škode za zdravje ljudi zaradi 
odvisnosti od drog1 priporočil, da si države 
članice na področju javnega zdravja 
zastavijo cilj preprečevati odvisnost od drog 
in zmanjševati s tem povezana tveganja ter 
v skladu z navedenim oblikujejo in izvajajo 
celovite strategije.

črtano

_________________________
1 UL L 165, 3.7.2003, str. 31.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 15

(15) Evropski svet je decembra 2004 potrdil 
strategijo Evropske unije na področju drog 
za obdobje 2005-2012, ki zajema vse 
dejavnosti Evropske unije na področju drog 
in določa poglavitne cilje. Ti cilji 
vključujejo doseganje visoke ravni 
varovanja zdravja, blaginje in socialne 
kohezije s preprečevanjem in 
zmanjševanjem uporabe drog, odvisnosti od 
drog in škode za družbo in zdravje zaradi 
uporabe drog.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 16

(16) Komisija je sprejela svoj akcijski načrt 
na področju drog za obdobje 2005-2008¹ 
kot odločilni instrument za uresničitev 
Strategije Evropske unije na področju drog 
2005–2012 s konkretnimi ukrepi. Končni 
cilj akcijskega načrta je občutno zmanjšati 
razširjenost uporabe drog med 
prebivalstvom ter zmanjšati socialno škodo 

črtano
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in škodo za zdravje ljudi zaradi uporabe 
prepovedanih drog in prometa z njimi.
___________________
1 KOM(2005)0045, 14.2.2005

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 17

(17) Pomembno in potrebno je zavedati se 
resnih takojšnjih in dolgoročnih učinkov 
nasilja in drog na zdravje, psihološki in 
socialni razvoj ter na enake možnosti 
vpletenih, posameznikov, družin in 
skupnosti ter visokih socialnih in 
gospodarskih stroškov za družbo kot celoto. 

(17) Pomembno in potrebno je zavedati se 
resnih takojšnjih in dolgoročnih učinkov 
nasilja nad otroki, mladimi in ženskami na 
zdravje, psihološki in socialni razvoj ter na 
enake možnosti vpletenih, posameznikov, 
družin in skupnosti ter visokih socialnih in 
gospodarskih stroškov za družbo kot celoto. 

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Poleg otrok, ki so neposredno 
izpostavljeni nasilju, bi morali upoštevati 
kot žrtve nasilja tudi otroke, ki so priče 
nasilju nad materami.

Obrazložitev

Nasilje nad ženskami, ki so matere, posredno in neposredno vpliva na njihove otroke in ima 
škodljive posledice za čustveno in duševno zdravje otrok.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 18

(18) Evropska unija lahko prispeva dodano 
vrednost ukrepom držav članic na področju 
preprečevanja uporabe drog in obveščanja 
z dopolnjevanjem teh ukrepov in 
spodbujanjem sinergij.

črtano
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 19

(19) Glede preprečevanja nasilja, vključno z 
zlorabljanjem in spolnim izkoriščanjem, ki 
se izvaja nad otroki, mladimi in ženskami, 
ter zaščite žrtev in ogroženih skupin lahko 
Evropska unija prispeva dodano vrednost 
ukrepom, ki jih sprejemajo pretežno države 
članice, in sicer z razširjanjem in izmenjavo 
informacij, izkušenj ter dobrih praks; 
spodbujanjem inovativnega pristopa; 
skupnim oblikovanjem prednostnih nalog; 
razvijanjem mrež; izborom projektov na 
ravni celotne Skupnosti; ter spodbujanjem in 
udeležbo vseh zadevnih strank. Ti ukrepi bi 
morali vključevati tudi otroke in ženske, ki 
so prispele v države članice v okviru 
trgovanja z ljudmi.

(19) Glede preprečevanja nasilja, vključno s 
trpinčenjem dojenčkov ali z zlorabljanjem 
in spolnim izkoriščanjem, ki se izvaja nad 
otroki, mladimi in ženskami, ter zaščite žrtev 
in ogroženih skupin lahko Evropska unija 
prispeva dodano vrednost ukrepom, ki jih 
sprejemajo predvsem države članice, in sicer 
z razširjanjem in izmenjavo informacij, 
izkušenj ter dobrih praks; spodbujanjem 
inovativnega pristopa; skupnim 
oblikovanjem prednostnih nalog; 
razvijanjem mrež, zlasti za podporo žrtvam
spolnega, psihološkega ali fizičnega nasilja 
in ogroženim skupinam; ustreznim izborom 
projektov na ravni celotne Skupnosti; ter 
spodbujanjem in udeležbo vseh zadevnih 
strank. Ti ukrepi zadevajo tudi otroke in 
ženske, ki so prispele v države članice v 
okviru trgovanja z ljudmi.

Obrazložitev

V mednarodnih pogodbah je dogovorjeno, da se pojem „otrok“ nanaša na osebe stare med 0 
in 18 let, pojem „mladi“ pa na osebe, mlajše od 25 let [opomba: ta del obrazložitve se 
nanaša na predlog spremembe, ki ne zadeva italijanske različice].

Treba se je zavedati, da so tudi dojenčki žrtve zlorabe. Končno pa je treba upoštevati 
problematiko nasilja in drugih zlorab nad otroki in ženskami, ki jih je v EU prineslo trgovanje 
z ljudmi.

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Evropska mreža ombudsmanov za 
otroke združuje neodvisne ustanove za 
varovanje pravic otrok v 24 državah 
članicah Sveta Evrope. Cilji te mreže so 
spodbujati čim boljše izvajanje Konvencije 
o pravicah otrok, podpirati skupno 
lobiranje za pravice otrok, izmenjavati 
informacije, pristope in strategije, ter 
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spodbujati razvoj učinkovitih neodvisnih 
uradov za otroke.

Obrazložitev

Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC) je bila uradno ustanovljena junija 1997, na 
seji v Trondheimu na Norveškem. Mreža združuje neodvisne ustanove za varovanje pravic 
otrok v 12 evropskih državah in 24 državah članicah Sveta Evrope.

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 21

(21) Zaradi potrebe po izmenjavi informacij 
na ravni EU in razširjanja dobrih praks po 
vsej Skupnosti države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev predlaganih 
ukrepov, in sicer preprečevati vse oblike 
nasilja nad otroki, mladimi in ženskami ter 
bojevati se proti temu nasilju in preprečevati 
uporabo drog ter obveščati. To se lahko 
bolje doseže na ravni Skupnosti. Skupnost 
lahko zaradi potrebe po usklajenem in 
interdisciplinarnem pristopu ter zaradi 
obsega ali vpliva pobude sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta sklep ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(21) Zaradi potrebe po izmenjavi informacij 
na ravni EU in razširjanja dobrih praks po 
vsej Skupnosti države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev predlaganih 
ukrepov, in sicer preprečevati vse oblike 
nasilja nad otroki, mladimi in ženskami ter 
bojevati se proti temu nasilju. To se lahko 
bolje doseže na ravni Skupnosti. Skupnost 
lahko zaradi potrebe po usklajenem in 
interdisciplinarnem pristopu ter zaradi 
obsega ali vpliva pobude sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta sklep ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 19
Člen 1, odstavek 1

1. Ta sklep vzpostavlja program „Boj proti 
nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe 
drog in obveščanje“, v nadaljnjem besedilu 
„program“, v okviru splošnega programa 
„Temeljne pravice in pravosodje“, ki naj bi 
prispeval h krepitvi območja svobode, 
varnosti in pravice.

1. Ta sklep vzpostavlja poseben program 
„Boj proti nasilju (Daphne)“ (ki nadaljuje 
politike in zasleduje cilje, zastavljene v 
programih Daphne in Daphne II), v 
nadaljnjem besedilu „program“, v okviru 
splošnega programa „Temeljne pravice in 
pravosodje“, ki naj bi evropskim
državljanom ponudil območje svobode, 
varnosti in pravice, brez notranjih meja.
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Na drugi strani je treba omeniti, da je predlagani program proti nasilju zgolj nadaljevanje 
dveh predhodnih programov - Daphne (2000-2003) in Daphne II (2004-2008).

Predlog spremembe 20
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Opredelitve

Za namene tega programa pojem „otrok“ 
pokriva starostni razpon od 0 do 18 let, kar 
je v skladu z mednarodnimi instrumenti o 
pravicah otrok.
Vendar pa projekti, ki vsebujejo ukrepe, 
posebej namenjene skupinam, kot so 
„adolescenti“ (od 13 do 18 let), ali osebam, 
starim med 12 in 25 let, štejejo za ukrepe, 
namenjene „mladim“.

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se pojma „otroci“ in „mladi“ pravno opredelita v skladu z 
mednarodnim pravnim redom na tem področju.

Predlog spremembe 21
Člen 1, odstavek 2

2. Program zajema obdobje od 1. januarja 
2007 do 31. decembra 2013.

2. Program zajema obdobje od 1. januarja 
2007 do 31. decembra 2013 in se lahko 
podaljša.

Obrazložitev

Ker bo problematika nasilja v prihodnje še vedno obstajala, je treba predvideti podaljšanje 
programa.

Predlog spremembe 22
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
svobode, varnosti in pravice z bojem proti 

(a) Prispevati k vzdrževanju in krepitvi
območja svobode, varnosti in pravice z 
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nasilju ter obveščanjem in preprečevanjem 
uporabe drog.

bojem proti nasilju v Evropski skupnosti.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Na drugi strani se je treba zavedati, da bo zakonodajni predlog v Skupnosti in v Evropski 
uniji pripomogel h krepitvi območja svobode, varnosti in pravice, ki je bilo v veliki meri že 
vzpostavljeno.

Predlog spremembe 23
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije.

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja telesnega in 
duševnega zdravja, blaginje in socialne 
kohezije.

Obrazložitev

Treba je preprečiti dvome pri razumevanju pojma „varovanje zdravja“.

Predlog spremembe 24
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije.

(b) Zaščititi vsako osebo pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije.

Obrazložitev

Vsako osebo se zaščiti pred nasiljem, ne glede na njegovo/njeno državljanstvo.

Predlog spremembe 25
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije. 

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem nad 
otroki, mladimi in ženskami in pred 
trgovanjem z ljudmi in tako doseči visoko 
raven varovanja zdravja, blaginje in socialne 
kohezije.
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Predlog spremembe 26
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) Preprečevati in zmanjševati uporabo 
drog, odvisnost od drog in škodo zaradi 
uporabe drog.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 27
Člen 3, točka (a)

(a) Preprečevati vse oblike nasilja, ki se 
pojavljajo na javnem ali zasebnem področju, 
nad otroki, mladimi in ženskami ter bojevati 
se proti njim s sprejetjem preventivnih 
ukrepov ter zagotavljanjem podpore žrtvam 
in ogroženim skupinam, in sicer:

(a) Preprečevati vse oblike nasilja, ki se 
pojavljajo na javnem ali zasebnem področju, 
nad otroki, mladimi in ženskami ter bojevati 
se proti njim s sprejetjem preventivnih 
ukrepov ter zagotavljanjem podpore in 
zaščite žrtvam in ogroženim skupinam, in 
sicer:

Obrazložitev
Zaščita žrtev se vključi v vse cilje programa.

Predlog spremembe 28
Člen 3, točka (a), alinea 3

• z razširjanjem rezultatov, doseženih v 
okviru obeh programov Daphne, 
vključno z njihovo prilagoditvijo, 
prenosom in uporabo s strani drugih 
upravičencev ali na drugih geografskih 
območjih;

• z nadaljevanjem ciljev in posebnih 
ukrepov obeh programov Daphne in z 
razširjanjem rezultatov, doseženih v 
njunem okviru, vključno z njihovo 
prilagoditvijo, prenosom in uporabo s 
strani drugih upravičencev ali na drugih 
geografskih območjih;

Obrazložitev

Treba je omeniti, da je predlagani program proti nasilju zgolj nadaljevanje dveh predhodnih 
programov - Daphne (2000-2003) in Daphne II (2004-2008).

Predlog spremembe 29
Člen 3, točka (a), alinea 4 a (novo)

• oblikovati in izvajati posebne ukrepe za 
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ogrožene skupine, da se prepreči zlorabo 
dojenčkov.

Predlog spremembe 30
Člen 3, točka (b), alinea 1

• vzpostavitev multidisciplinarnih mrež; • vzpostavitev multidisciplinarnih mrež, 
zlasti za podporo žrtvam nasilja nad otroki, 
mladimi in ženskami ter žrtvam trgovine z 
ljudmi;

Predlog spremembe 31
Člen 3, točka (b), alinea 3 

• ozaveščanje o nasilju pri ciljnih 
skupinah, kot so posebni poklici, zato da se 
izboljša medsebojno razumevanje in 
spodbudi usvojitev nične strpnosti do nasilja 
ter spodbudi podpora žrtvam in poročanje o 
primerih nasilja pristojnim organom;

• ozaveščanje o vseh oblikah nasilja pri 
ciljnih skupinah, kot so nacionalni, 
regionalni in lokalni organi, poklicni 
delavci in skupine prebivalstva, zato da se 
izboljša medsebojno razumevanje in 
spodbudi usvojitev nične strpnosti do nasilja 
ter spodbudi podpora žrtvam in poročanje o 
primerih nasilja pristojnim organom;

Obrazložitev

Primer poklicev, ki so ciljne skupine ukrepov za ozaveščanje je osebje, ki obravnava nasilje 
nad ženskami in otroki, kot so policisti, sodno osebje, zdravstveno osebje, učitelji, mladinski 
in socialni delavci, osebje, ki se ukvarja s storilci kaznivih dejanj ter otroški psihologi in 
terapevti. Vključiti je treba tudi izobraževanje za ozaveščanje na področju kaznivih dejanj, 
povezanih s častjo, usmerjeno k posebnim poklicem in skupinam prebivalstva.

Predlog spremembe 32
Člen 3, točka (b), alinea 4

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem, raziskovanje in obravnavanje 
osnovnih vzrokov nasilja na vseh ravneh 
družbe;

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem nad otroki, mladimi in ženskami in 
možnih načinov preprečevanja tega nasilja, 
raziskovanje, preprečevanje in obravnavanje 
osnovnih vzrokov nasilja na vseh ravneh 
družbe;

Obrazložitev

Pomembno je tudi preprečiti vzroke nasilja.

Predlog spremembe 33
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Člen 3, točka (b), alinea 5

• ozaveščanje o zdravstvenih in socialnih 
problemih, ki jih povzroča uporaba drog, 
in spodbujanje odprtega dialoga za 
izboljšanje razumevanja pojava drog.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Sprememba34
Člen 3, točka (c)

(c) Vključiti civilno družbo v izvajanje ter 
razvijanje strategije in akcijskih načrtov 
Evropske unije na področju drog.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 35
Člen 3, točka (d)

(d) Spremljati, izvajati in vrednotiti 
izvajanje posebnih ukrepov v okviru 
akcijskih načrtov na področju drog v 
obdobjih 2005–2008 in 2009-2012.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 36
Člen 4, točka (a)

(a) posebne ukrepe Komisije, kot so študije 
in raziskave, javnomnenjske raziskave in 
statistični pregledi, oblikovanje kazalnikov 
in skupnih metodologij, zbiranje, razvijanje 
in razširjanje podatkov in statistik, seminarji, 
konference in srečanja strokovnjakov, 
organizacija javnih kampanj in dogodkov, 
oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani, 

(a) posebne ukrepe Komisije, kot so študije 
in raziskave, javnomnenjske raziskave in 
statistični pregledi, oblikovanje kazalnikov 
in skupnih metodologij, zbiranje, razvijanje 
in razširjanje podatkov in statistik, seminarji, 
konference in srečanja strokovnjakov, 
organizacija javnih kampanj in dogodkov, 
oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani, 
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priprava in razširjanje informativnega 
gradiva, podpora pri vzpostavljanju in 
upravljanju mrež nacionalnih strokovnjakov, 
dejavnosti analiz, spremljanja in 
vrednotenja; ali

priprava in razširjanje informativnega 
gradiva, vključno z informacijskimi 
aplikacijami in razvojem pedagoških 
instrumentov; podpora pri vzpostavljanju in 
upravljanju mrež nacionalnih strokovnjakov, 
dejavnosti analiz, spremljanja in 
vrednotenja; ali

Obrazložitev

Informacijske aplikacije ter zlasti oblikovanje informacijskih programov ter konkreten razvoj 
pedagoških instrumentov lahko pripomorejo k izkoreninjenju in preprečevanju nasilja. 

Predlog spremembe 37
Člen 4, točka b

(b) posebne nadnacionalne projekte v 
interesu Skupnosti, ki so jih predložile 
najmanj tri države članice pod pogoji iz 
letnih delovnih programov; ali

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev
Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 38
Člen 4, točka (d)

(d) donacijo za poslovanje z namenom 
sofinanciranja izdatkov, povezanih s stalnim 
delovnim programom Evropske federacije za 
pogrešane in spolno zlorabljene otroke, ki si 
prizadeva za cilj v splošnem evropskem 
interesu na področju pravic in zaščite otrok.

(d) donacijo za poslovanje z namenom 
sofinanciranja izdatkov, povezanih s stalnim 
delovnim programom Evropske federacije za 
pogrešane in spolno zlorabljene otroke in za 
Evrosko mrežo ombudsmanov za otroke, ki 
si prizadeva za cilj v splošnem evropskem 
interesu na področju pravic in zaščite otrok.

Obrazložitev

Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC) združuje neodvisne ustanove za varovanje 
pravic otrok v 24 državah članicah Sveta Evrope.

Predlog spremembe 39
Člen 6, odstavek 1
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1. Program je namenjen vsem skupinam, ki 
neposredno ali posredno obravnavajo nasilje
in pojav drog.

1. Ciljne skupine za ukrepe iz tega 
programa so vse skupine, ki neposredno ali 
posredno obravnavajo vse oblike nasilja in 
trgovine z ljudmi.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Poleg tega je besedilo pojasnjeno in preurejeno.

Predlog spremembe 40
Člen 6, odstavek 2

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in ogrožene 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, policija 
in socialni delavci, nacionalni organi in 
organi lokalnih skupnosti, zdravstveno in 
reševalno osebje, sodno osebje, NVO, 
sindikati in verske skupnosti. S ciljem 
preprečevanja nasilja je prav tako 
pomembno razmišljati o programih za 
obravnavanje žrtev na eni strani in storilcev 
dejanj na drugi strani.

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in ogrožene 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, osebje 
služb za nadzor meja, vodje organizacij za 
otroke in mladino, starši, policija in socialni 
delavci, nacionalni organi in organi lokalnih 
skupnosti, zdravstveno in reševalno osebje, 
sodno osebje, NVO, sindikati in verske 
skupnosti. S ciljem preprečevanja nasilja je 
prav tako pomembno razmišljati o 
programih za obravnavanje žrtev na eni 
strani in storilcev dejanj na drugi strani.

Predlog spremembe 41
Člen 6, odstavek 3

3. Mladi, ranljive skupine in problematične 
soseske so na področju drog ogrožene 
skupine in jih je treba opredeliti kot ciljne 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, 
socialni delavci, nacionalni organi in 
organi lokalnih skupnosti, zdravstveno in 
reševalno osebje, sodno osebje, NVO, 
sindikati in verske skupnosti.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.
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Predlog spremembe 42
Člen 7

Ta program je odprt za sodelovanje javnih 
ali zasebnih organizacij in institucij (lokalni 
organi na pristojni ravni, univerzitetni 
oddelki in raziskovalni centri), ki delujejo na 
področju preprečevanja nasilja nad otroki, 
mladimi in ženskami ter boja proti temu 
nasilju ali zaščite pred njim ali zagotavljanja 
podpore žrtvam, izvajanja ciljnih ukrepov za 
spodbujanje zavračanja takega nasilja ali 
spodbujanja sprememb v odnosu in vedenju 
do ranljivih skupin in žrtev nasilja. Program 
je prav tako odprt za sodelovanje javnih ali 
zasebnih organizacij in institucij (lokalni 
organi na pristojni ravni, univerzitetni 
oddelki in raziskovalni centri), ki delujejo 
na področju obveščanja in preprečevanja 
uporabe drog.

Ta program je odprt za sodelovanje javnih 
ali zasebnih organizacij in institucij (lokalni 
organi na pristojni ravni, univerzitetni 
oddelki in raziskovalni centri), ki delujejo na 
področju preprečevanja nasilja nad otroki, 
mladimi in ženskami ter boja proti temu 
nasilju ali zaščite pred njim ali zagotavljanja 
podpore žrtvam, izvajanja ciljnih ukrepov za 
spodbujanje zavračanja takega nasilja ali 
spodbujanja sprememb v odnosu in vedenju 
do ranljivih skupin in žrtev nasilja. 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k naslovu zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 43
Člen 10, odstavek 3 a (novo)

3a. Komisija lahko povabi predstavnike 
sodelujočih držav na informativne 
sestanke, ki sledijo sejam odbora.

Obrazložitev

Treba je predvideti, da Komisija lahko pripravi informativne sestanke s predstavniki držav, ki 
sodelujejo pri programu, saj le-ti niso del odbora in neposredno ne poznajo rezultatov 
razprav.

Predlog spremembe 44
Člen 12, odstavek 1

1. Proračun za izvajanje tega instrumenta je 
določen v višini 138,2 milijona EUR za 
obdobje iz člena 1.

1. Proračun za izvajanje posebnega 
programa „Boj proti nasilju (Daphne)“ je v 
skladu z novo finančno perspektivo. 



AD\610624SL.doc 21/23 PE 370.115v04-00

SL

Obrazložitev

Ta sprememba je ustrezna zaradi doslednosti s spremembo naslova zakonodajnega predloga 
ter v skladu s finančno perspektivo.

Predlog spremembe 45
Člen 12, odstavek 2

2. Proračunska sredstva, dodeljena za 
ukrepe, predvidene v tem programu, se 
vključijo v letna dodeljena sredstva 
splošnega proračuna Evropske unije. 
Razpoložljiva letna dodeljena proračunska 
sredstva odobri proračunski organ v mejah 
finančne perspektive.

2. Proračunska sredstva, dodeljena za 
ukrepe, predvidene v tem programu, se 
vključijo v letna dodeljena sredstva 
splošnega proračuna Evropske unije. 
Razpoložljiva dodeljena proračunska 
sredstva odobri proračunski organ v mejah 
finančne perspektive.

Obrazložitev

Primerjaj predlog spremembe z naslovom zakonodajnega predloga. 

Predlog spremembe 46
Člen 15, odstavek 3, točka (a)

a) vmesno poročilo o vrednotenju doseženih 
rezultatov ter kakovostnih in količinskih 
vidikov izvajanja tega programa najkasneje 
do 31. marca 2011;

a) vmesno poročilo o vrednotenju doseženih 
rezultatov ter kakovostnih in količinskih 
vidikov izvajanja tega programa najkasneje 
do 31. marca 2011, skupaj s seznamom 
subvencioniranih projektov in ukrepov;

Obrazložitev

V pomoč bi bilo, da Komisija priloži seznam subvencioniranih projektov in ukrepov.

Predlog spremembe 47
Člen 15, odstavek 3, točka (c)

c) poročilo o naknadnem vrednotenju 
najkasneje do 31. decembra 2014.

c) poročilo o naknadnem vrednotenju, o 
izvajanju in rezultatih programa,
najkasneje do 31. decembra 2014.

Obrazložitev

Koristno bi bilo izvesti končno oceno rezultatov, doseženih v celotnem obdobju uporabe 
programa.
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Predlog spremembe 106
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Objava projektov

Komisija, skupaj z državami članicami, 
letno objavi seznam projektov, financiranih 
iz tega programa, skupaj s kratkim opisom 
vsakega projekta.

Obrazložitev

To je pomembno za preglednost.
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POSTOPEK

Naslov Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
posebnega programa „Boj proti nasilju (Daphne) ter preprečevanje 
uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 2007–2013 v okviru 
splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“

Referenčni dokumenti KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD)
Pristojni odbor FEMM
Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju
LIBE
30.11.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum 
razglasitve na zasedanju 
Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja
Roberta Angelilli
23.1.2006 

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka 
mnenja
Obravnava v odboru 21.3.2006 19.4.2006
Datum sprejetja 19.4.2006
Izid končnega glasovanja +:

-:
0:

34
0
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

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

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku) …


