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Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Pozměňovací návrh 55
Název

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“

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se v rámci obecného programu 
„Základní práva a spravedlnost“ zavádí
specifický program „Boj proti násilí
(Daphne)

(Tento pozměňovací návrh se uplatňuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající
změny celého textu.)
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Or. es

Odůvodnění

Násilí na ženách a jiných skupinách musí být předmětem specifického programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 3

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na d
ětech, mladých lidech a ženách, včetně
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází
ve veřejném nebo soukromém životě, p
ředstavují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, d
ůstojnost a fyzickou a emocionální
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich t
ělesného 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.

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na d
ětech, mladých lidech a ženách, zejména 
spojené s obchodováním s lidmi pro účely 
sexuálního vykořisťování a domácí násilí, 
donucování či svévolné zbavení svobody, ať
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 ohro
žení jejich tělesného a duševního zdraví. D
ůsledky tohoto násilí, které je v celém Spole
čenství tak rozšířené, jsou opravdovou 
pohromou z hlediska zdraví a překážkou, jež
lidem znemožňuje těšit se z bezpečnosti, 
svobody a spravedlnosti zaručených jejich ob
čanstvím. 

Or. en

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, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 7
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(7) Evropský parlament vyzval Komisi, aby p
řipravila a realizovala akční programy pro 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.

(7) Evropský parlament vyzval Komisi, aby p
řipravila a realizovala akční programy pro 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.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 10a (nový)

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

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 59
Bod odůvodnění 17

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

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si záva
žné 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. 

Or. es
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Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17 a) Za oběti násilí by měly být pova
žovány nejen děti, které jsou přímo 
vystaveny násilí, ale i děti, které jsou svědky 
toho, jak jsou napadány jejich matky.

Or. sv

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, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 19

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a ohro
žených skupin, Evropská unie může přinést p
řidanou 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 v
šech 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 nebo 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 
hlavně členské státy, a to těmito prostředky: 
šířením a výměnou informací, zkušeností a 
správných postupů, podporou inovačního p
řístupu, společným stanovováním priorit, 
rozvojem sítí, zejména na podporu obětí
sexuálního, psychologického nebo 
fyzického násilí a ohrožených skupin; 
vhodným výběrem projektů pro realizaci 
v celém Společenství a motivováním a 
mobilizací všech zúčastněných stran. Tyto 
činnosti se rovněž dotýkají dětí a žen, které
se do členských států dostaly v důsledku 
obchodu s lidmi.

Or. it
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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 pozmě
ňovací 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, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 19

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a ohro
žených skupin, Evropská unie může přinést p
řidanou 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 v
šech 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
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a ohro
žených skupin, Evropská unie bude přinášet 
přidanou hodnotu činnostem, které budou 
provádět převážně členské státy, 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. 

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 19a (nový)
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(19 a) Obecným cílem opatření Evropské
unie proti násilí je prevence a boj se všemi 
formami násilí s cílem zcela vyloučit tento 
druh trestné činnosti a hrubé porušování
lidských práv. Pro dosažení tohoto cíle jsou 
nutné jasné a důvěryhodné cíle, například 
v období příštích deseti let snížení počtu 
lidí, kteří se stanou obětí násilí a obchodu 
s lidmi, na polovinu.

Or. sv

Odůvodnění

Pro dosažení pokroku na cestě k obecnému cíli spočívajícímu v úplném vyloučení násilí na 
ženách a dětech jsou nutné specifické cíle.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20 a) Evropská síť ombudsmanů pro děti 
propojuje nezávislé instituce pro práva dětí
ve 24 členských státech Rady Evropy. Jejím 
cílem je podporovat nejširší možné provád
ění Úmluvy o právech dítěte, podporovat
kolektivní lobbování za práva dětí, sdílet 
informace, přístupy a strategie, a 
napomáhat rozvoji efektivní nezávislých ú
řadů pro děti.

Or. en

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, který předložila Roberta Angelilli
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Pozměňovací návrh 65
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, bezpe
čnosti a práva.

1. Tímto rozhodnutím se v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“
zavádí specifický program „Boj proti násilí“
(který navazuje na politiky a cíle stanovené
v programech Daphne a Daphne II), (dále 
jen „program“), jehož účelem je přispět 
k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a 
práva. 

Or. it

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k názvu legislativního návrhu.

Mělo by být rovněž uvedeno, že navrhovaný program proti násilí je pouze pokračováním dvou 
předchozích programů Daphne (2000-2003) a Daphne II (2004-2008).

Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 66
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 
„mladé lidi“.

Or. it

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

Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 67
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 rozvoji prostoru svobody, bezpe
čnosti a práva prostřednictvím boje proti 
násilí.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 68
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 vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí.

Or. en

Odůvodnění

Každá osoba je chráněna proti násilí bez ohledu na své občanství.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Pozměňovací návrh 69
Čl. 2 odst. 1 písm. a)
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(a) přispět k vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí a informováním o užívání drog a 
drogovou prevencí;

(a) přispět k vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí na dětech, mladých lidech a 
ženách.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania, 

Pozměňovací návrh 70
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

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

(b) chránit všechny osoby před násilím a 
dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví, t
ělesné a duševní pohody a společenské soudr
žnosti.

Or. en

Odůvodnění

Každá osoba je chráněna proti násilí bez ohledu na své občanství.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 71
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

(b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a du
ševní 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 du
ševní pohody a společenské soudržnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania
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Pozměňovací návrh 72
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Každá osoba je chráněna proti násilí bez ohledu na své občanství.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 73
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 74
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

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

(c) předcházet všem formám násilí, včetně
obchodu s lidmi, aby se v období příštích 
deseti let snížil nejméně na polovinu počet 
lidí, kteří se stanou jeho obětí.

Or. sv

Odůvodnění

Pro dosažení pokroku na cestě k obecnému cíli spočívajícímu v úplném vyloučení této formy 
závažné trestné činnosti a hrubého porušování lidských práv jsou nutné specifické cíle.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 75
Čl. 2 odst. 2

2. Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci 
Evropského společenství, přispívají obecné
cíle programu k rozvoji politik Společenství, 
konkrétněji těch, které se týkají ochrany ve
řejného zdraví, rovnosti pohlaví, ochrany 
práv dětí a boje proti obchodu s lidmi a 
pohlavnímu zneužívání.

2. Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci 
Evropského společenství, přispívají obecné
cíle programu k rozvoji politik Společenství, 
konkrétněji těch, které se týkají ochrany ve
řejného zdraví, rovnosti pohlaví, ochrany 
práv dětí a pohlavnímu zneužívání.

Or. en

Odůvodnění

Boj proti obchodu s lidmi zahrnují jiné programy Evropské unie. 

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania

Pozměňovací návrh 76
Čl. 3 písm. a)

(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 prost
ředky:

(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 a ochrany 
obětem a ohroženým skupinám, a to těmito 
prostředky:

Or. en

Odůvodnění

Do cílů programu by měla být zahrnuta ochrana obětí.
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Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 77
Čl. 3 písm. a) odrážka 1

pomocí nevládním a jiným organizacím a •
podporou těchto organizací, pokud působí v 
oblasti ochrany proti násilí, předcházení násilí
a pomoci obětem;

pomocí nevládním organizacím, orgán•
ům, organizacím a sdružením a jejich 
podporou, pokud působí v oblasti ochrany 
proti násilí, předcházení násilí na dětech, 
mladých lidech a ženách a pomoci obětem
na vnitrostátní i evropské úrovni a ve t
řetích zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 78
Čl. 3 písm. a) odrážka 2

přípravou a prováděním osvětových•
činností zaměřených na konkrétní cílové
skupiny, přípravou doplňujících materiálů k t
ěm, které již jsou k dispozici, případně
úpravou a využitím stávajících materiálů v 
jiných zeměpisných oblastech nebo pro jiné
cílové skupiny;

přípravou a prováděním osvětových •
činností zaměřených na konkrétní cílové
skupiny, například specifické profese, 
specifické části obyvatelstva a pachatele 
násilí, přípravou doplňujících materiálů k t
ěm, které již jsou k dispozici, případně
úpravou a využitím stávajících materiálů v 
jiných zeměpisných oblastech nebo pro jiné
cílové skupiny;

Or. sv

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, který předložila Martine Roure
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Pozměňovací návrh 79
Čl. 3 písm. a) odrážka 4a (nový)

• vypracovat a provádět opatření specificky 
zaměřená na ohrožené skupiny, která by p
ředcházela zneužívání novorozenců.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 80
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;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 81
Čl. 3 písm. b) odrážka 3 

zvýšení informovanosti o násilí mezi p•
říslušníky cílových skupin, například v ur
čitých povoláních, v zájmu lepšího porozum
ění násilí, na podporu nulové tolerance vůči 
násilí a prosazování podpory obětem a hlá
šení výskytu násilí příslušným orgánům;

zvýšení informovanosti o násilí ve všech •
jeho podobách mezi příslušníky cílových 
skupin, například vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány a 
odborníky, v zájmu lepšího porozumění
násilí, na podporu nulové tolerance vůči 
násilí a prosazování podpory obětem a hlá
šení výskytu násilí příslušným orgánům;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 82
Čl. 3 písm. b) odrážka 3
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zvýšení informovanosti o násilí mezi příslu•
šníky cílových skupin, například v určitých 
povoláních, v zájmu lepšího porozumění
násilí, na podporu nulové tolerance vůči 
násilí a prosazování podpory obětem a hlá
šení výskytu násilí příslušným orgánům;

zvýšení informovanosti o násilí mezi příslu•
šníky cílových skupin, například v určitých 
povoláních a částí obyvatelstva, v zájmu lep
šího porozumění násilí, na podporu nulové
tolerance vůči násilí a prosazování podpory 
obětem a hlášení výskytu násilí příslušným 
orgánům;

Or. sv

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, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 83
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 d•
ětech, mladých lidech a ženách, zkoumání a
řešení základních příčin násilí na všech spole
čenských úrovních;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 84
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, •
zkoumání, prevence a řešení základních pří
čin násilí na všech společenských úrovních;

Or. sv



AM\608400CS.doc 15/24 PE 371.850v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Je důležité také předcházet příčinám násilí.

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 85
Čl. 3 písm. c)

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 86
Čl. 3 písm. d)

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 87
Čl. 4 písm. b)

Netýká se anglického znění.(b)

Or. sv

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström

Pozměňovací návrh 88
Čl. 4 písm. d)

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložili Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 89
Čl. 6 odst. 1

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

1. Program je určen všem skupinám, které se 
přímo či nepřímo zabývají násilím ve všech 
jeho podobách a obchodem s lidmi.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 90
Čl. 6 odst. 2
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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, policisté a sociální pracovníci, 
pracovníci pohraniční kontroly, 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.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 91
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, vedoucí dětských a mláde
žnických organizací, rodiče, 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.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 92
Článek 7a (nový)
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Článek7a

Potvrzení financování
Všechny instituce, sdružení nebo sítě, které
prostřednictvím tohoto programu obdrží
granty, potvrdí podporu, kterou obdrží od 
Společenství. Pro tento účel Komise stanoví
podrobné pokyny ohledně transparentnosti.

Or. sv

Odůvodnění

Finanční podpora ze strany EU by měla být vždy potvrzována. Není to jen otázka 
transparentnosti, je to i důležitý nástroj pro informovanost o akcích Unie.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 93
Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a) Komise zajistí, aby výzva k předložení
nabídek byla jednoduchá, srozumitelná a 
nepředstavovala byrokratickou zátěž. Ve 
vhodných případech bude výzva k předlo
žení nabídek organizována dvoufázově, 
první fáze bude vyžadovat pouze 
dokumentaci nezbytně nutnou k posouzení
nabídky.

Or. sv

Odůvodnění

Mnoho organizací, které obdrží finanční podporu Společenství, si stěžuje na to, že proces 
podávání žádosti je příliš byrokratický, že požadavky na výkaznictví jsou příliš vysoké a že 
Komise je při provádění plateb pomalá. Pokud možno, měly by tyto postupy být omezeny na 
nezbytné náležitosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Giusto Catania, 
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Pozměňovací návrh 94
Čl. 9 odst. 5 odrážka 4

– účinku prováděných činností z 
geografického hlediska;

– účinku prováděných činností z 
geografického a sociálního hlediska;

Or. en

Odůvodnění

Posouzení přihlíží i k sociálnímu dopadu činnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 95
Čl. 9 odst. 6

6. Na  základě  čl. 113  odst. 2  finančního  
nařízení se  zásada  postupného  snižování
nepoužije na provozní dotaci pro Sdružení
státních rad a nejvyšších správních soudů
Evropské unie, protože toto sdružení sleduje
cíl v obecném evropském zájmu.

6. Na  základě  čl. 113  odst. 2  finančního  
nařízení se  zásada  postupného  snižování
nepoužije na provozní dotaci pro Sdružení
státních rad a nejvyšších správních soudů
Evropské unie a Evropskou síť ombudsman
ů pro děti, protože tyto organizace sledují
cíl v obecném evropském zájmu.

Or. sv

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 2.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 96
Čl. 10 odst. 2

2. Pokud je učiněn odkaz na tento odstavec, 
použijí se články 3 a 7 rozhodnutí
1999/468/ES s ohledem na ustanovení
článku 8 uvedeného rozhodnutí.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.
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Or. sv

Odůvodnění

V roce 1970 Soudní dvůr rozhodl (rozsudek ve věci Köster 25/70), že Rada má jako 
legislativní orgán právo delegovat některé ze svých prováděcích pravomocí na Komisi. 
Soudní dvůr rovněž poukázal na to, že v případech, kdy jsou pravomoci delegovány, musí být 
specifikovány zásady a podmínky výkonu těchto pravomocí (např. zřízení výborů se zástupci 
členských států, které budou nápomocny Komisi) spolu s pravomocí delegování odvolat.

Tyto zásady byly vtěleny do článku 202 Smlouvy o ES. Při provádění článku 202 (rozhodnutí
1999/468/ES o postupu ve výborech) však Rada „zapomněla“ udělit Evropskému parlamentu 
stejné právo odvolávat pravomoci ve vztahu k právním aktům přijatým postupem 
spolurozhodování.
Aby tohoto práva požíval, musel by je Evropský parlament začlenit do svého původního 
rozhodnutí o delegování prováděcích pravomocí, což je cílem pozměňovacích návrhů k článku 
10. Namísto odkazu na články v rozhodnutí 1999/468/ES pozměňovací návrhy reprodukují
jejich obsah týkající se úlohy Rady a navrhují podobné výsady pro Evropský parlament (včetn
ě práva odvolat delegování).

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 97
Čl. 10 odst. 3

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 3. Pokud toto rozhodnutí stanoví specifické
podmínky pro přijetí prováděcích 
ustanovení, předloží zástupce Komise 
výboru a Evropskému parlamentu návrh 
takových ustanovení.

Výbor vydá své stanovisko k návrhu ve lhůt
ě, kterou může předseda stanovit podle 
naléhavosti věci; lhůta však nesmí být krat
ší než jeden měsíc. Stanovisko se přijímá v
ětšinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 
Smlouvy. Hlasy zástupců členských států ve 
výboru se váží způsobem stanoveným 
v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Or. sv

Odůvodnění



AM\608400CS.doc 21/24 PE 371.850v01-00
Externí překlad

CS

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 98
Čl. 10 odst. 3a (nový)

3a) Komise přijme navržená ustanovení v p
řípadě, že jsou v souladu se stanoviskem 
výboru a že příslušný výbor Evropského 
parlamentu v mezidobí nevznesl žádnou 
námitku.

Or. sv

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 99
Čl. 10 odst. 3b (nový)

3b) Pokud nejsou navržená ustanovení v
souladu se stanoviskem výboru nebo pokud 
není žádné stanovisko vydáno nebo pokud 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
vznesl námitku, Komise bez prodlení předlo
ží Radě a Evropskému parlamentu návrh 
opatření, která mají být přijata.

Or. sv

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 2.
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Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 100
Čl. 10 odst. 3c (nový)

3c) Pokud do tří měsíců od svého 
postoupení není návrh zamítnut absolutní v
ětšinou členů Evropského parlamentu nebo 
Radou, která jedná kvalifikovanou vět
šinou, Komise návrh přijme. Jinak Komise 
předloží pozměněný návrh nebo legislativní
návrh podle Smlouvy.

Or. sv

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 101
Čl. 10 odst. 3 d (nový)

3d) Aniž jsou dotčena již přijatá prováděcí
ustanovení, platnost ustanovení tohoto 
rozhodnutí o přijetí technických předpisů a 
rozhodnutí skončí čtyři roky po vstupu 
tohoto rozhodnutí v platnost. Evropský
parlament a Rada mohou na návrh Komise 
prodloužit dobu platnosti příslušných 
ustanovení postupem stanoveným v článku 
251 Smlouvy a s ohledem na konec 
platnosti uvedená ustanovení před koncem 
čtyřleté lhůty přezkoumají

Or. sv

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 2.
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Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 102
Čl. 12 odst. 1

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

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

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 103
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 finan
čních výhledů.

Or. it

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k názvu legislativního návrhu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 104
Čl. 15 odst. 3 písm. a)
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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 
dotovaných projektů a opatření;

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložila Roberta Angelilli

Pozměňovací návrh 105
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, 

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložila Inger Segelström, 

Pozměňovací návrh 106
Čl. 15a (nový)

Článek 15a

Zveřejnění projektů

Komise spolu s členskými státy každoročně
zveřejní seznam projektů financovaný
z tohoto programu spolu se stručným 
popisem každého projektu.

Or. sv
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důležitý pro transparentnost.


