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Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 55
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om et særprogram om bekæmpelse 
af vold (Daphne), forebyggelse af 
narkotikamisbrug og information af 
offentligheden for perioden 2007-2013 som 
en del af det generelle program om 
grundlæggende rettigheder og retfærdighed

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om et særprogram om bekæmpelse 
af vold (Daphne) for perioden 2007-2013 
som en del af det generelle program om 
grundlæggende rettigheder og retfærdighed

(Dette ændringsforslag gælder for resten af 
teksten. Vedtagelsen af dette vil gøre det 
nødvendigt at foretage de samme rettelser i 
resten af teksten.)

Or. es
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Begrundelse

Kønsbaseret vold og vold mod andre grupper skal omhandles i et specifikt program.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 56
Betragtning 3

(3) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod 
børn, unge og kvinder, herunder trusler om 
sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse både offentligt og privat, er 
en krænkelse af retten til liv, sikkerhed, 
frihed, værdighed og fysisk og mental 
integritet og en alvorlig trussel mod ofrenes 
fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af 
en sådan vold er så udbredte i hele 
Fællesskabet, at de udgør en væsentlig 
trussel mod sundheden og en hindring for 
retten til et sikkert, frit og retfærdigt 
unionsborgerskab.

(3) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod 
børn, unge og kvinder, navnlig vold, der er 
forbundet med menneskehandel med 
henblik på seksuel udnyttelse, og vold i 
hjemmet, herunder trusler om sådanne 
handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse både offentligt og privat, er 
en krænkelse af retten til liv, sikkerhed, 
frihed, værdighed og fysisk og mental 
integritet og en alvorlig trussel mod ofrenes 
fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af 
en sådan vold er så udbredte i hele 
Fællesskabet, at de udgør en væsentlig 
trussel mod sundheden og en hindring for 
retten til et sikkert, frit og retfærdigt 
unionsborgerskab.

Or. en

Begrundelse

Kampen mod vold bør omfatte alle former for vold, og navnlig vold, der er forbundet med 
menneskehandel og vold i hjemmet, hvilket udtrykkeligt bør fremgå af programmets specifikke 
mål.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 57
Betragtning 7
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1 EFT C 59 af 23.2.2001, s. 307.

(7) Kommissionen er af Europa-Parlamentet 
blevet opfordret til at udarbejde og 
gennemføre handlingsprogrammer for at 
bekæmpe vold, bl.a. i Europa-Parlamentets 
beslutning af 19. maj 2000 om meddelelse fra 
Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om fremtidige initiativer i 
kampen mod handel med kvinder og af 20. 
september 2001 om skamfering af kvinders 
kønsorganer.

(7) Kommissionen er af Europa-Parlamentet 
blevet opfordret til at udarbejde og 
gennemføre handlingsprogrammer for at 
bekæmpe vold, bl.a. i Europa-Parlamentets 
beslutning af 19. maj 2000 om meddelelse fra 
Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om fremtidige initiativer i 
kampen mod handel med kvinder1, af 
20. september 2001 om skamfering af 
kvinders kønsorganer og af 17. januar 2006 
om strategier til bekæmpelse af handel med 
kvinder og børn, der er særligt udsatte for 
seksuel udnyttelse.

Or. es

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 58
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Gennemførelsen af dette særprogram 
om bekæmpelse af vold (Daphne) bør sikre 
en balance i fokuseringen på de tre 
målgrupper, dvs. børn, unge og kvinder.

Or. es

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 59
Betragtning 17

(17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens og narkotikaenes alvorlige 
umiddelbare og mere langsigtede virkninger 
for enkeltpersoner, familier og samfund, 
navnlig hvad angår sundhed, psykisk og 
social udvikling og de pågældende personers 
lige muligheder, samt de høje sociale og 
økonomiske omkostninger for samfundet 
som helhed.

(17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
de alvorlige umiddelbare og mere langsigtede 
virkninger af den vold, der begås mod børn,
unge og kvinder, for enkeltpersoner, familier 
og samfund, navnlig hvad angår sundhed, 
psykisk og social udvikling og de 
pågældende personers lige muligheder, samt 
de høje sociale og økonomiske omkostninger 
for samfundet som helhed.
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Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 60
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Ikke bare børn, der direkte udsættes 
for vold, men også børn, der ser deres 
mødre blive slået, skal betragtes som 
voldsofre i henhold til dette program.

Or. sv

Begrundelse

Vold mod mødre påvirker børnene både direkte og indirekte, og det har negative 
konsekvenser for børnenes følelsesmæssige sundhed og sindstilstand.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 61
Betragtning 19
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(19) Hvad angår forebyggelse af vold, 
herunder misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, unge og kvinder, og beskyttelse af ofre 
og risikogrupper, kan Den Europæiske 
Union sikre merværdi for foranstaltninger, 
der hovedsagelig skal iværksættes af 
medlemsstaterne, på følgende måder: 
formidling og udveksling af oplysninger, 
erfaringer og god praksis; fremme af en 
innovativ tilgang; fælles fastsættelse af 
prioriteringer; om nødvendigt udvikling af 
netværkssamarbejde; udvælgelse af projekter 
på fællesskabsniveau og motivering og 
mobilisering af alle berørte parter. Disse 
foranstaltninger bør ligeledes tage sigte på
børn og kvinder, der er kommet til en 
medlemsstat som led i menneskehandel.

(19) Hvad angår forebyggelse af vold, 
herunder mishandling af nyfødte eller 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn, unge 
og kvinder, og beskyttelse af ofre og 
risikogrupper, kan Den Europæiske Union 
sikre merværdi for foranstaltninger, der 
hovedsagelig skal iværksættes af 
medlemsstaterne, på følgende måder: 
formidling og udveksling af oplysninger, 
erfaringer og god praksis; fremme af en 
innovativ tilgang; fælles fastsættelse af 
prioriteringer; udvikling af 
netværkssamarbejde blandt andet for at 
støtte ofre for seksuelle, psykiske eller 
fysiske overgreb og risikogrupperne;
hensigtsmæssig udvælgelse af projekter på
fællesskabsniveau og motivering og 
mobilisering af alle berørte parter. Disse 
foranstaltninger tager ligeledes sigte på børn 
og kvinder, der er kommet til en medlemsstat 
som led i menneskehandel.

Or. it

Begrundelse

I henhold til de internationale traktater omfatter begrebet "børn" personer i alderen fra 0 til 
18 år og "unge" personer op til det fyldte 25. år.

Det bør også tages i betragtning, at nyfødte også udsættes for overgreb. Endelig bør der 
tages højde for problematikken omkring vold mod og misbrug af børn og kvinder, der er 
kommet til EU som led i menneskehandel. 

Ændringsforslag af Jan Tadeusz Masiel og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 62
Betragtning 19
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(19) Hvad angår forebyggelse af vold, 
herunder misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, unge og kvinder, og beskyttelse af ofre 
og risikogrupper, kan Den Europæiske 
Union sikre merværdi for foranstaltninger, 
der hovedsagelig skal iværksættes af 
medlemsstaterne, på følgende måder:
formidling og udveksling af oplysninger, 
erfaringer og god praksis; fremme af en 
innovativ tilgang; fælles fastsættelse af 
prioriteringer; om nødvendigt udvikling af 
netværkssamarbejde; udvælgelse af projekter 
på fællesskabsniveau og motivering og 
mobilisering af alle berørte parter. Disse 
foranstaltninger bør ligeledes tage sigte på
børn og kvinder, der er kommet til en 
medlemsstat som led i menneskehandel.

(19) Hvad angår forebyggelse af vold, 
herunder misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, unge og kvinder, og beskyttelse af ofre 
og risikogrupper, skal Den Europæiske 
Union sikre merværdi for foranstaltninger, 
der hovedsagelig skal iværksættes af 
medlemsstaterne gennem formidling og 
udveksling af oplysninger, erfaringer og god 
praksis; fremme af en innovativ tilgang; 
fælles fastsættelse af prioriteringer; om 
nødvendigt udvikling af netværkssamarbejde; 
udvælgelse af projekter på fællesskabsniveau 
og motivering og mobilisering af alle berørte 
parter. Disse foranstaltninger bør ligeledes 
tage sigte på børn og kvinder, der er kommet 
til en medlemsstat som led i menneskehandel.

Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 63
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Det overordnede mål med Den 
Europæiske Unions indsats mod vold er at 
forebygge og bekæmpe alle former for vold 
for helt at udrydde denne forbrydelse og 
denne grove krænkelse af 
menneskerettighederne. For at gennemføre 
dette mål bør der fastsættes tydelige og 
troværdige delmål om f.eks. at halvere 
antallet af personer, der udsættes for vold 
og menneskehandel i løbet af de næste ti 
år.

Or. sv

Begrundelse

Det er nødvendigt at sætte konkrete delmål for at nå det overordnede mål om helt at standse 
vold mod kvinder.
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Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 64
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Den europæiske sammenslutning af 
børneråd og børneombudsmænd er et 
samarbejde mellem uafhængige 
institutioner, der forsvarer børns 
rettigheder, fra 24 af Europarådets 
medlemsstater. Det sigter mod at fremme 
den størst mulige gennemførelse af 
konventionen om barnets rettigheder, at 
støtte kollektiv lobbyvirksomhed for børns 
rettigheder, at dele oplysninger, 
fremgangsmåder og strategier og at 
fremme udviklingen af effektive 
uafhængige kontorer for børn.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske sammenslutning af børneråd og børneombudsmænd (ENOC) blev formelt 
oprettet i juni 1997 på et møde i Trondheim i Norge. Sammenslutningen forbinder
uafhængige kontorer for børn fra 12 lande i Europa og 24 af Europarådets medlemsstater.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 65
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne afgørelse oprettes et program
om bekæmpelse af vold (Daphne), 
forebyggelse af narkotikamisbrug og 
information af offentligheden, herefter 
kaldet "programmet", som en del af det 
generelle program om grundlæggende 
rettigheder og retfærdighed for at bidrage til 
at styrke området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.

1. Ved denne afgørelse oprettes et 
særprogram om bekæmpelse af vold (i
fortsættelse af den politik og de mål, der 
blev fastsat i Daphne- og Daphne II-
programmerne), herefter kaldet 
"programmet", som en del af det generelle 
program om grundlæggende rettigheder og 
retfærdighed for at bidrage til at styrke 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.
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Or. it

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til retsaktens titel.

Endvidere bør det nævnes, at det program til bekæmpelse af vold, som foreslås her, er en 
videreførelse af de to tidligere programmer Daphne (2000-2003) og Daphne II (2004-2008).

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 66
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
Definitioner

I forbindelse med dette program omfatter 
begrebet "børn" aldersgruppen fra 0 til 18 
år i henhold til de internationale 
instrumenter vedrørende børns rettigheder.

Projekter med aktiviteter specielt udformet 
for modtagergrupper som f.eks. 
"teenagere" (13-18 år) eller personer 
mellem 12 og 25 år, anses imidlertid for 
aktioner for unge.

Or. it

Begrundelse

Det er meget vigtigt juridisk set at definere begreberne "børn" og "unge" i overensstemmelse
med den internationale lovgivning på området.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 67
Artikel 2, stk. 1, litra a
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a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold og oplyse om og forebygge 
narkotikamisbrug.

a) At bidrage til udviklingen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold.

Or. it

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 68
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold og oplyse om og forebygge 
narkotikamisbrug.

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold.

Or. en

Begrundelse

Alle skal beskyttes mod vold uanset statsborgerskab.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 69
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold og oplyse om og forebygge 
narkotikamisbrug.

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold mod børn, unge og kvinder.

Or. es

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 70
Artikel 2, stk. 1, litra b
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b) At beskytte borgerne mod vold og opnå
et højt niveau for sundhedsbeskyttelse, 
velfærd og social samhørighed.

b) At beskytte alle mod vold og opnå et højt 
niveau for sundhedsbeskyttelse, velfærd og 
social samhørighed.

Or. en

Begrundelse

Alle skal beskyttes mod vold uanset statsborgerskab.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 71
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) At beskytte borgerne mod vold og opnå et 
højt niveau for sundhedsbeskyttelse, velfærd 
og social samhørighed.

b) At beskytte borgerne mod vold mod børn, 
unge og kvinder og mod menneskehandel 
og således opnå et højt niveau for 
sundhedsbeskyttelse, velfærd og social 
samhørighed.

Or. es

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 72
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) At forebygge og nedbringe 
narkotikamisbrug, afhængighed og 
narkotikarelaterede skader.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle skal beskyttes mod vold uanset statsborgerskab.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez
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Ændringsforslag 73
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) At forebygge og nedbringe 
narkotikamisbrug, afhængighed og 
narkotikarelaterede skader.

udgår

Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 74
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) At forebygge og nedbringe 
narkotikamisbrug, afhængighed og 
narkotikarelaterede skader.

c) At forebygge alle former for vold, 
herunder menneskehandel, således at 
antallet af ofre mindst halveres i de næste 
ti år.

Or. sv

Begrundelse

Det er nødvendigt at sætte konkrete delmål for at nå det overordnede mål om helt at standse 
denne form for alvorlige forbrydelser og grove krænkelser af menneskerettighederne.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 75
Artikel 2, stk. 2

2. Uden at det berører Det Europæiske 
Fællesskabs mål og beføjelser, skal 
programmets generelle mål bidrage til at 
udvikle fællesskabspolitikker og mere 
specifikt politikken vedrørende 
folkesundhed, ligestilling, beskyttelse af 
børns rettigheder og bekæmpelse af 
menneskehandel og seksuel udnyttelse.

2. Uden at det berører Det Europæiske 
Fællesskabs mål og beføjelser, skal 
programmets generelle mål bidrage til at 
udvikle fællesskabspolitikker og mere 
specifikt politikken vedrørende 
folkesundhed, ligestilling, beskyttelse af 
børns rettigheder og seksuel udnyttelse.

Or. en
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Begrundelse

Bekæmpelsen af menneskehandel er omfattet af andre EU-programmer.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 76
Artikel 3, litra a

(a) Forebyggelse og bekæmpelse af alle 
former for vold på det offentlige og private 
område mod børn, unge og kvinder gennem 
forebyggende foranstaltninger og støtte til 
ofre og risikogrupper på følgende måder:

(a) Forebyggelse og bekæmpelse af alle 
former for vold på det offentlige og private 
område mod børn, unge og kvinder gennem 
forebyggende foranstaltninger, støtte til og 
beskyttelse af ofre og risikogrupper på
følgende måder:

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse af ofre skal være omfattet af programmets mål.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 77
Artikel 3, litra a, led 1

• Bistand og opmuntring til ikke-statslige 
organisationer og andre organisationer, der 
arbejder med beskyttelse mod og 
forebyggelse af vold samt bistand til ofre

• Bistand og opmuntring til ikke-statslige 
organisationer, organer, organisationer og 
foreninger, der arbejder med beskyttelse 
mod og forebyggelse af vold mod børn, 
unge og kvinder samt bistand til ofre både 
på nationalt plan, på EU-plan og i 
tredjelande.

Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 78
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Artikel 3, litra a, led 2

• Udvikling og gennemførelse af 
oplysningskampagner for særlige 
målgrupper, udarbejdelse af materiale som 
supplement til det allerede eksisterende, 
tilpasning og brug af eksisterende materiale i 
andre geografiske områder eller for andre 
målgrupper

• Udvikling og gennemførelse af 
oplysningskampagner for særlige 
målgrupper, f.eks. specifikke fag- og 
befolkningsgrupper samt voldsforbrydere, 
udarbejdelse af materiale som supplement til 
det allerede eksisterende, tilpasning og brug 
af eksisterende materiale i andre geografiske 
områder eller for andre målgrupper

Or. sv

Begrundelse

Et eksempel på en faggruppe, der kan gøres til genstand for oplysningskampagner er det 
personale, der beskæftiger sig med vold mod kvinder og børn såsom politi- og 
domstolspersonale, sundhedspersonale, lærere, socialarbejdere, ungdomsledere samt 
personale inden for kriminalforsorgen, børnepsykologer og terapeuter. Selv uddannelse i 
æresforbrydelser, der begås mod særlige fag- og befolkningsgrupper bør være omfattet heraf. 

Ændringsforslag af Martine Roure

Ændringsforslag 79
Artikel 3, litra a, led 4 a (nyt)

• udarbejde og gennemføre 
foranstaltninger, der er specielt udformet 
til risikogrupper, med henblik på at 
forhindre misbrug af nyfødte

Or. fr

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 80
Artikel 3, litra b, led 1

• oprette tværfaglige netværk • oprette tværfaglige netværk, navnlig for at 
yde støtte til ofre for vold mod børn, unge 
og kvinder og ofre for menneskehandel.

Or. es
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Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 81
Artikel 3, litra b, led 3

• gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. bestemte erhverv, for at få
bedre kendskab til fænomenet, nå frem til 
nultolerance over for vold og opfordre til at 
hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

• gøre opmærksom på alle former for vold i 
bestemte målgrupper, f.eks. nationale, 
regionale og lokale myndigheder og 
bestemte erhverv, for at få bedre kendskab til 
fænomenet, nå frem til nultolerance over for 
vold og opfordre til at hjælpe ofre og 
anmelde vold til de kompetente myndigheder

Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 82
Artikel 3, litra b, led 3

• gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. bestemte erhverv, for at få
bedre kendskab til fænomenet, nå frem til 
nultolerance over for vold og opfordre til at 
hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

• gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. bestemte erhverv og 
bestemte befolkningsgrupper, for at få bedre 
kendskab til fænomenet, nå frem til 
nultolerance over for vold og opfordre til at 
hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

Or. sv

Begrundelse

Et eksempel på en faggruppe, der kan gøres til genstand for oplysningskampagner er det 
personale, der beskæftiger sig med vold mod kvinder og børn såsom politi- og 
domstolspersonale, sundhedspersonale, lærere, socialarbejdere, ungdomsledere samt 
personale inden for kriminalforsorgen, børnepsykologer og terapeuter. Selv uddannelse i 
æresforbrydelser, der begås mod særlige fag- og befolkningsgrupper, bør være omfattet 
heraf.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez
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Ændringsforslag 83
Artikel 3, litra b, led 4

• studere fænomener i relation til vold, 
undersøge og bekæmpe hovedårsagerne til 
vold på alle niveauer i samfundet

• studere fænomener i relation til vold mod 
børn, unge og kvinder, undersøge og 
bekæmpe hovedårsagerne til vold på alle 
niveauer i samfundet

Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 84
Artikel 3, litra b, led 4

• studere fænomener i relation til vold, 
undersøge og bekæmpe hovedårsagerne til 
vold på alle niveauer i samfundet

• studere fænomener i relation til vold, 
undersøge, forebygge og bekæmpe 
hovedårsagerne til vold på alle niveauer i 
samfundet

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt også at forebygge årsagerne til vold.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 85
Artikel 3, litra c

(c) Involvere civilsamfundet i 
gennemførelsen og udviklingen af Den 
Europæiske Unions narkotikastrategi og 
handlingsplaner.

udgår

Or. es

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 86
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Artikel 3, litra d

(d) Overvåge, gennemføre og evaluere 
gennemførelsen af særlige foranstaltninger 
inden for rammerne af handlingsplanerne 
for narkotika 2005-2008 og 2009-2012.

udgår

Or. es

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 87
Artikel 4, litra b

(b) Specifikke tværnationale projekter af 
interesse for Fællesskabet, der fremlægges af 
mindst tre medlemsstater, på de betingelser, 
der er fastsat i de årlige arbejdsprogrammer; 
eller

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. sv

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 88
Artikel 4, litra d

(d) Et driftstilskud til medfinansiering af 
udgifter i forbindelse med det faste 
arbejdsprogram for European Federation for 
Missing and Sexually Exploited Children, der 
forfølger et mål af almindelig europæisk 
interesse med hensyn til børns rettigheder og 
beskyttelse af børn.

(d) Et driftstilskud til medfinansiering af 
udgifter i forbindelse med det faste 
arbejdsprogram for European Federation for 
Missing and Sexually Exploited Children og 
for den europæiske sammenslutning af 
børneråd og børneombudsmænd, der 
forfølger et mål af almindelig europæisk 
interesse med hensyn til børns rettigheder og 
beskyttelse af børn.

Or. en
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Begrundelse

Den europæiske sammenslutning af børneråd og børneombudsmænd er et samarbejde mellem 
uafhængige institutioner, der forsvarer børns rettigheder, i 24 af Europarådets 
medlemsstater.

Ændringsforslag af Antonio Masip Hidalgo og Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 89
Artikel 6, stk. 1

1. Programmet henvender sig til alle grupper, 
der direkte eller indirekte arbejder med vold- 
og narkotikaproblemer.

1. Programmet henvender sig til alle grupper, 
der direkte eller indirekte arbejder med alle 
former for vold og menneskehandel.

Or. es

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 90
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også
planlægges behandlingsprogrammer for både 
ofre og gerningsmænd for at forebygge vold.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, 
grænsekontrolpersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også
planlægges behandlingsprogrammer for både 
ofre og gerningsmænd for at forebygge vold.

Or. it

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 91
Artikel 6, stk. 2
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2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også
planlægges behandlingsprogrammer for både 
ofre og gerningsmænd for at forebygge vold.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, ledere for 
børne- og ungdomsorganisationer, 
forældre, politi og socialarbejdere, lokale og 
nationale myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse samfund. 
Der bør også planlægges 
behandlingsprogrammer for både ofre og 
gerningsmænd for at forebygge vold.

Or. sv

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 92
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Anerkendelse af støtte

Enhver institution og sammenslutning og 
ethvert netværk, der modtager tilskud fra 
dette program, er forpligtet til at anerkende 
den modtagne støtte fra Fællesskabet. 
Kommissionen fastsætter i dette øjemed 
detaljerede retningslinjer for synliggørelse.

Or. sv

Begrundelse

Finansiel støtte fra EU skal altid anerkendes. Det er ikke bare et spørgsmål om åbenhed, men 
også et vigtigt redskab for at skabe bevidsthed omkring EU's indsats.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 93
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)
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2a. Kommissionen sikrer, at indkaldelsen 
af forslag er enkel og forståelig, og at den 
ikke udgør en bureaukratisk byrde. Når det 
er hensigtsmæssigt, skal indkaldelsen 
organiseres i to etaper, hvor der i den første 
etape kun kræves den dokumentation, der 
er absolut nødvendig for vurderingen af 
forslaget.

Or. sv

Begrundelse

Mange organisationer, der får økonomisk støtte fra Fællesskabet, klager over, at der er alt 
for meget bureaukrati involveret i ansøgningen om støtte, at rapporteringskravene er for 
høje, og at Kommissionen er for lang tid om at gennemføre udbetalingerne. Derfor bør man 
forsøge at begrænse procedurerne til det absolut nødvendige.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 94
Artikel 9, stk. 5, led 4

- aktiviteternes geografiske rækkevidde - aktiviteternes geografiske og sociale 
rækkevidde

Or. en

Begrundelse

Ansøgningerne bør også vurderes på baggrund af aktiviteternes sociale rækkevidde.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 95
Artikel 9, stk. 6
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6. Ifølge artikel 113, stk. 2, i 
finansforordningen skal princippet om en 
gradvis nedtrapning ikke gælde for 
driftstilskud til Sammenslutningen af 
Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den 
Europæiske Union, der forfølger et mål af 
almindelig europæisk interesse med hensyn til 
børns rettigheder og beskyttelse.

6. Ifølge artikel 113, stk. 2, i 
finansforordningen skal princippet om en 
gradvis nedtrapning ikke gælde for 
driftstilskud til Sammenslutningen af 
Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den 
Europæiske Union og Den europæiske 
sammenslutning af børneråd og 
børneombudsmænd, eftersom disse 
sammenslutninger forfølger et mål af 
almindelig europæisk interesse med hensyn til 
børns rettigheder og beskyttelse.

Or. sv

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 96
Artikel 10, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dog dennes artikel 8.

2. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. sv

Begrundelse

EF-Domstolen slog i 1970 fast (afgørelse i Koester-sagen 25/70), at Rådet har ret til som 
lovgiver at delegere visse af sine gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen. Domstolen 
stillede desuden krav om, at det i forbindelse med en sådan delegering skulle specificeres, ud 
fra hvilke principper og på hvilke vilkår udøvelsen af disse beføjelser finder sted (f.eks. ved 
oprettelse af udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne til at bistå
Kommissionen), og at det er muligt at tilbagekalde delegeringen.

Disse principper er blevet indføjet i EF-traktatens artikel 202. Rådet glemte imidlertid ved 
gennemførelsen af artikel 202 (i den såkaldte komitologiafgørelse, dvs. Rådets afgørelse 
1999/468/EF) at anerkende den samme "call-back"-beføjelse i forbindelse med retsakter, der 
er vedtaget sammen med Europa-Parlamentet efter den fælles beslutningsprocedure.

For at nyde godt af denne beføjelse ville Europa-Parlamentet være nødt til at indføje den i
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den oprindelige afgørelse om delegering af gennemførelsesbeføjelser. Dette er formålet med
ændringsforslagene til artikel 10. I stedet for at henvise til artiklerne i afgørelse 1999/468/EF
gengiver ændringsforslagene deres indhold, hvad angår Rådets rolle, og foreslår tilsvarende 
beføjelser for Europa-Parlamentets vedkommende (herunder en "call-back"-beføjelse).

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 97
Artikel 10, stk. 3

3. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

3. Når denne afgørelse foreskriver særlige 
vilkår med hensyn til vedtagelsen af 
gennemførelsesforanstaltninger, 
forelægger Kommissionens repræsentant 
udvalget og Europa-Parlamentet et udkast 
til disse foranstaltninger. Udvalget afgiver 
udtalelse om udkastet inden for en frist, 
som formanden kan fastsætte alt efter, hvor 
meget spørgsmålet haster, og som er på
mindst en måned. Det udtaler sig med det 
flertal, der gælder efter traktatens artikel 
205, stk. 2. Ved afstemninger i udvalget 
vægtes de stemmer, der afgives af 
repræsentanterne for medlemsstaterne, 
som anført i nævnte artikel. Formanden 
deltager ikke i afstemningen.

Or. sv

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 98
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen vedtager de påtænkte
foranstaltninger, når de er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
og når Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg ikke har gjort indsigelse forinden.
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Or. sv

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 99
Artikel 10, stk. 3 b (nyt)

3a. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, 
eller har Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg gjort indsigelse, forelægger 
Kommissionen straks Rådet og Europa- 
Parlamentet et forslag til de 
foranstaltninger, der skal træffes.

Or. sv

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 100
Artikel 10, stk. 3 c (nyt)

3c. Når forslaget inden for et tidsrum på tre 
måneder fra forelæggelsen ikke er blevet 
forkastet enten af Europa-Parlamentet med 
et absolut flertal blandt dets medlemmer 
eller af Rådet med kvalificeret flertal, 
vedtager Kommissionen forslaget. I modsat 
fald forelægger Kommissionen et ændret 
forslag eller fremsætter forslag til en 
retsakt i henhold til traktaten.
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Or. sv

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 101
Artikel 10, stk. 3 d (nyt)

3d. Uden at dette berører allerede vedtagne 
gennemførelsesforanstaltninger, ophører 
anvendelsen af de bestemmelser i denne 
afgørelse, som vedrører vedtagelse af 
tekniske forskrifter og afgørelser, fire år 
efter ikrafttrædelsen af denne afgørelse. 
Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer 
afgørelse på forslag af Kommissionen, kan 
udvide gyldighedsperioden for de relevante 
bestemmelser i overensstemmelse med 
proceduren i traktatens artikel 251 og 
reviderer med dette mål for øje disse 
bestemmelser inden udløbet af
fireårsperioden.

Or. sv

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 102
Artikel 12, stk. 1

1. Budgettet til gennemførelse af dette 
instrument er på 138,2 mio. EUR for den 
periode, der er fastsat i artikel 1.

1. Budgettet til gennemførelse af 
særprogrammet om bekæmpelse af vold 
(Daphne) er i overensstemmelse med de 
nye finansielle overslag.
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Or. it

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til 
retsaktens titel og med de finansielle overslag.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 103
Artikel 12, stk. 2

2. Budgetmidlerne til de foranstaltninger, der 
er omhandlet i dette program, skal opføres i 
form af årlige bevillinger i Den Europæiske 
Unions almindelige budget. 
Budgetmyndigheden fastlægger de disponible 
bevillinger for hvert regnskabsår inden for 
rammerne af de finansielle overslag.

2. Budgetmidlerne til de foranstaltninger, der 
er omhandlet i dette program, skal opføres i 
form af årlige bevillinger i Den Europæiske 
Unions almindelige budget. 
Budgetmyndigheden fastlægger de disponible 
bevillinger inden for rammerne af de 
finansielle overslag.

Or. it

Begrundelse

Se ændringsforslaget til retsaktens titel.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 104
Artikel 15, stk. 3, litra a

a) en midtvejsrapport om de opnåede 
resultater og om de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af 
programmet senest den 31. marts 2011;

a) en midtvejsrapport om de opnåede 
resultater og om de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af 
programmet senest den 31. marts 2011 samt 
en liste over de projekter og 
foranstaltninger, der er ydet støtte til.

Or. it

Begrundelse
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Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen udarbejder en liste over de projekter og 
foranstaltninger, der er ydet støtte til.

Ændringsforslag af Roberta Angelilli

Ændringsforslag 105
Artikel 15, stk. 3, litra c 

c) en efterfølgende evalueringsrapport senest 
den 31. december 2014.

c) en efterfølgende evalueringsrapport om 
gennemførelsen og resultaterne af 
programmet senest den 31. december 2014.

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at gennemføre en endelig evaluering af de resultater, der er opnået i 
den periode, hvor programmet er blevet anvendt.

Ændringsforslag af Inger Segelström

Ændringsforslag 106
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15 a

Offentliggørelse af projekter

Kommissionen offentliggør hvert år 
sammen med medlemsstaterne listen over 
de projekter, der er finansieret under dette 
program, med en kortfattet beskrivelse af 
hvert projekt.

Or. sv

Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt af hensyn til gennemsigtigheden.



PE 371.850v01-00 26/24 AM\608400DA.doc

DA


