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Τροπολογία 55
Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβούλιου για τη θέσπισ
η, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού π
ρογράμματος καταπολέμηση της βίας (Δάφν
η) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετι
κή ενημέρωση» στο πλαίσιο του
γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώμ
ατα και δικαιοσύνη»

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβούλιου για τη θέσπισ
η, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού π
ρογράμματος καταπολέμηση της βίας (Δάφν
η) στο πλαίσιο του
γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώμ
ατα και δικαιοσύνη»

(Η τροποποίηση αφορά ολόκληρο το υπό εξέτ
αση νομοθετικό κείμενο και τυχόν έγκρισή τη
ς συνεπάγεται την ανάλογη αναπροσαρμογή ό
λου του κειμένου)

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η βία μεταξύ φύλων και η βία εναντίον άλλων ομάδων πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ειδι
κού προγράμματος.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη 3

(3)Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική
βία κατά παιδιών, νέων και γυναικών, συμπε
ριλαμβανομένων των απειλών πραγματοποί
ησης τέτοιου είδους πράξεων, ο εξαναγκασμ
ός ή η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, εί
τε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτ
ελούν καταπάτηση του δικαιώματος στη ζω
ή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέ
πεια και τη σωματική και συναισθηματική α
κεραιότητα καθώς επίσης και σοβαρή απειλ
ή για τη σωματική και πνευματική υγεία των
θυμάτων των εν λόγω μορφών βίας. Οι συνέ
πειες από αυτές τις μορφές βίας, οι οποίες εί
ναι τόσο διαδεδομένες στο σύνολο της Κοιν
ότητας, αποτελούν πραγματική μάστιγα για
την υγεία και εμποδίζουν τους πολίτες να απ
ολαύουν ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσ
ύνης.

(3) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογικ
ή βία κατά παιδιών, νέων και γυναικών, ειδι
κότερα αυτήν που σχετίζεται με την παράν
ομη εμπορία ανθρώπινων πλασμάτων με σ
κοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την
οικιακή βία, συμπεριλαμβανομένων των απ
ειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους πρά
ξεων, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη στέρη
ση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στ
ην ιδιωτική ζωή, αποτελούν καταπάτηση το
υ δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια, την ε
λευθερία, την αξιοπρέπεια και τη σωματική
και συναισθηματική ακεραιότητα καθώς επί
σης και σοβαρή απειλή για τη σωματική και
πνευματική υγεία των θυμάτων των εν λόγω
μορφών βίας. Οι συνέπειες από αυτές τις μο
ρφές βίας, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένε
ς στο σύνολο της Κοινότητας, αποτελούν πρ
αγματική μάστιγα για την υγεία και εμποδίζ
ουν τους πολίτες να απολαύουν ασφάλειας, 
ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της βίας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μορφές βίας και ειδικότερα τη βία π
ου συνδέεται με την παράνομη εμπορία ανθρώπων καθώς και την οικιακή βία. Πρέπει, ως εκ τ
ούτου, να μνημονεύεται ρητώς στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 
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Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να καταρτίσει και να θέσει σε
εφαρμογή προγράμματα δράσης για την κατ
απολέμηση αυτών των μορφών βίας, μεταξύ
άλλων, βάσει του ψηφίσματος του Κοινοβο
υλίου, της 19ης Μαϊου 2000, σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβού
λιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο
«Για τις περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέ
μηση της σωματεμπορίας γυναικών», και το
υ ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 20ής
Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τον ακρωτηρι
ασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικώ
ν.

(7) Η Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να καταρτίσει και να θέσει σε
εφαρμογή προγράμματα δράσης για την κατ
απολέμηση αυτών των μορφών βίας, μεταξύ
άλλων, βάσει του ψηφίσματος του Κοινοβο
υλίου, της 19ης Μαϊου 2000, σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβού
λιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο
«Για τις περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέ
μηση της σωματεμπορίας γυναικών», του ψ
ηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 20ής Σεπ
τεμβρίου 2001, σχετικά με τον ακρωτηριασ
μό των γεννητικών οργάνων των γυναικών, 
και της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τι
ς στρατηγικές για την πρόληψη της σωματ
εμπορίας γυναικών και παιδιών εκτεθειμέν
ων στη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Or. es

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10 α) Το ειδικό αυτό πρόγραμμα καταπολ
έμησης της βίας (Δάφνη) πρέπει να προσφέ
ρει κατά την εφαρμογή του μια ισορροπημ
ένη εστίαση μεταξύ των τριών στοχοθετημ
ένων ομάδων, δηλαδή μεταξύ παιδιών, εφή
βων και γυναικών.

Or. es

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη 17
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(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να αναγν
ωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και μακροπρό
θεσμες επιπτώσεις της βίας και των ναρκωτ
ικών στα άτομα, τις οικογένειες και τις κοι
νότητες όσον αφορά την υγεία, την ψυχολο
γική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την
πολιτική των ίσων ευκαιριών, καθώς επίση
ς και το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κ
όστος για το κοινωνικό σύνολο.

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να αναγν
ωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και μακροπρό
θεσμες επιπτώσεις της βίας σε βάρος παιδι
ών, νέων και γυναικών όσον αφορά την υγε
ία, την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη
και τις ίσες ευκαιρίες των ενδιαφερομένων, 
ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων, καθώ
ς επίσης και το υψηλό κοινωνικό και οικονο
μικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο.

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

(17 α) Θύματα βίας πρέπει να θεωρούνται
όχι μόνο τα παιδιά που υφίστανατι άμεσα τ
η βία, αλλά και τα παιδιά που υπήρξαν αυτ
όπτες μάρτυρες της βίας που υπέστη η μητ
έρα τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η βία κατά γυναικών που είναι μητέρες επηρεάζει άμεσα και έμμεσα και τα παιδιά τους και έχε
ι αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική και διανοητική υγεία των παιδιών.

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 19
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(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συ
μπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και τη
ς σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέω
ν και γυναικών και την προστασία των θυμά
των και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊκ
ή Ένωση μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξί
α στις ενέργειες που υλοποιούν κατά κύριο
λόγο τα κράτη μέλη με τα ακόλουθα μέσα: τ
η διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, πεί
ρας και ορθών πρακτικών· την προώθηση κ
αινοτόμου προσέγγισης· τον από κοινού καθ
ορισμό προτεραιοτήτων· την κατάλληλη αν
άπτυξη δικτύωσης· την επιλογή σχεδίων στο
σύνολο της Κοινότητας· την ενθάρρυνση, τέ
λος, και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερο
μένων μερών. Οι εν λόγω ενέργειες πρέπει ε
πίσης να συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά και τι
ς γυναίκες που εισήλθαν στα κράτη μέλη μέ
σω εμπορίας ανθρώπων.

(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συ
μπεριλαμβανομένης της κακομεταχείρισης
βρεφών ή της κακοποίησης και της σεξουαλ
ικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέων και γυναι
κών και την προστασία των θυμάτων και τω
ν ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μ
πορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στις ενέργ
ειες που υλοποιούν κατά κύριο λόγο τα κρά
τη μέλη με τα ακόλουθα μέσα: τη διάδοση κ
αι ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και ορθ
ών πρακτικών· την προώθηση καινοτόμου π
ροσέγγισης· τον από κοινού καθορισμό προ
τεραιοτήτων· την ανάπτυξη δικτύωσης, μετ
αξύ άλλων και κυρίως για την υποστήριξη
των θυμάτων σεξουαλικής, ψυχολογικής ή
σωματικής βίας και ομάδων κινδύνου· την
κατάλληλη επιλογή σχεδίων στο σύνολο της
Κοινότητας· την ενθάρρυνση, τέλος, και κιν
ητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερώ
ν. Οι εν λόγω ενέργειες θα συμπεριλαμβάνο
υν επίσης τα παιδιά και τις γυναίκες που εισ
ήλθαν στα κράτη μέλη μέσω εμπορίας ανθρ
ώπων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στις Διεθνείς Συνθήκες έχει γίνει αποδεκτό ότι η έννοια του "παιδιού "αναφέρεται στην ηλικία
0-18 ετών και η έννοια του "νέου" μέχρι την ηλικία των 25 ετών [σημ. αυτό το τμήμα της τροπ
ολογίας δεν αφορά το ιταλικό κείμενο] .
Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και τα βρέφη υφίστανται κακομεταχείριση. Τέλος, πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και γυ
ναικών που έχουν εισέλθει στην ΕΕ μέσω του διαύλου της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 19
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(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συ
μπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και τη
ς σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέω
ν και γυναικών και την προστασία των θυμά
των και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊκ
ή Ένωση μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξί
α στις ενέργειες που υλοποιούν κατά κύριο
λόγο τα κράτη μέλη με τα ακόλουθα μέσα:
τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, πε
ίρας και ορθών πρακτικών· την προώθηση κ
αινοτόμου προσέγγισης· τον από κοινού καθ
ορισμό προτεραιοτήτων· την κατάλληλη ανά
πτυξη δικτύωσης· την επιλογή σχεδίων στο
σύνολο της Κοινότητας· την ενθάρρυνση, τέ
λος, και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερο
μένων μερών. Οι εν λόγω ενέργειες πρέπει ε
πίσης να συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά και τι
ς γυναίκες που εισήλθαν στα κράτη μέλη μέ
σω εμπορίας ανθρώπων.

(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συ
μπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και τη
ς σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέω
ν και γυναικών και την προστασία των θυμά
των και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊκ
ή Ένωση θα φέρει προστιθέμενη αξία στις ε
νέργειες που υλοποιούν κατά κύριο λόγο τα
κράτη μέλη μέσα από τη διάδοση και ανταλ
λαγή πληροφοριών, πείρας και ορθών πρακτ
ικών· την προώθηση καινοτόμου προσέγγισ
ης· τον από κοινού καθορισμό προτεραιοτήτ
ων· την κατάλληλη ανάπτυξη δικτύωσης· τη
ν κατάλληλη επιλογή σχεδίων στο σύνολο τ
ης Κοινότητας· την ενθάρρυνση, τέλος, και
κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων με
ρών. Οι εν λόγω ενέργειες θα συμπεριλαμβά
νουν επίσης τα παιδιά και τις γυναίκες που ε
ισήλθαν στα κράτη μέλη μέσω εμπορίας ανθ
ρώπων.

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

(19 α) Απώτατος σκοπός των μέτρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της βίας είναι
η πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μ
ορφών βίας, ώστε να εξαλειφθεί τελείως αυ
τό το έγκλημα και αυτή η σοβαρή παραβία
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την
επίτευξη αυτού του σκοπού, απαιτούνται σ
αφείς και αξιόπιστοι στόχοι, όπως π.χ. η με
ίωση κατά το ήμισυ του αριθμού των ατόμ
ων που πέφτουν θύματα βίας και παράνομ
ης εμπορίας ανθρωπίνων πλασμάτων κατά
την επόμενη δεκαετία. 

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Απαιτούνται συγκεκριμένοι στόχοι για να σημειώσουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση του απώτ
ατου σκοπού της πλήρους εξάλειψης της βίας που ασκείται σε βάρος γυναικών και παιδιών.

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

(20 α) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων τ
ου Παιδιού συνδέει ανεξάρτητους οργανισ
μούς προστασίας των δικαιωμάτων του πα
ιδιού από 24 κράτη μέλη του Συμβουλίου τ
ης Ευρώπης. Σκοπός του είναι να ενθαρρύ
νει την πληρέστερη δυνατή εφαρμογή της
Σύμβασης περί Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
να στηρίξει ομάδες πίεσης που ενεργούν υπ
έρ των δικαιωμάτων του παιδιού, να μοιρα
στεί πληροφορίες, προσεγγίσεις και στρατη
γικές, και να προαγάγει την ανάπτυξη πραγ
ματικά ανεξάρτητων οργάνων για τα παιδι
ά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (European Network of Ombudsmen for 
Children =ENOC) ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούνιο 1997, σε μια συνεδρίαση στο Trondheim της
Νορβηγίας. Το Δίκτυο συνδέει ανεξάρτητα όργανα που ενεργούν υπέρ των παιδιών, από δώδεκ
α χώρες της Ευρώπης και από 24 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 65
Άρθρο 1, παράγραφος 1
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1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το
ειδικό πρόγραμμα «Καταπολέμηση της βίας
(Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και
σχετική ενημέρωση», εφεξής καλούμενο «τ
ο πρόγραμμα», στο πλαίσιο του γενικού προ
γράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικ
αιοσύνη», προκειμένου να συμβάλει στην εν
ίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας κα
ι δικαιοσύνης.

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το
ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση τη
ς βίας (το οποίο συνεχίζει τις πολιτικές και
τους στόχους των προγραμμάτων Δάφνη κ
αι Δάφνη ΙΙ), εφεξής καλούμενο «το πρόγρ
αμμα», στο πλαίσιο του γενικού προγράμμα
τος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύν
η», προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιο
σύνης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας απ
οτελεί απλώς συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων υπό την επωνυμία Δάφνη (2000-
2003) και Δάφνη II (2004-2008).

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 66
Άρθρο 1α (νέο)

Άρθρο 1α
Ορισμοί

Όσον αφορά το πρόγραμμα Δάφνη, η έννοι
α "παιδιά" καλύπτει την ηλικιακή κατηγορ
ία 0-18 ετών, σύμφωνα με τα διεθνή κείμεν
α περί δικαιωμάτων του παιδιού.

Παρά ταύτα, τα προγράμματα με δράσεις
που έχουν ειδικώς σχεδιασθεί για ομάδες ό
πως λ.χ. "έφηβοι" (13-18 ετών) ή άτομα μ
εταξύ 12 και 25 ετών, πρέπει να θεωρούντ
αι ως δράσεις απευθυνόμενες στους "νέου
ς".

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ορίζονται από νομική άποψη οι έννοιες "παιδιά" και "νέοι" σύμφ
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ωνα με τα σχετικά διεθνή «κεκτημένα».

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 67
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας και της παρ
οχής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση να
ρκωτικών καθώς και μέσω της πρόληψης
της χρήσης,

α) να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας.

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 68
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας και της παρ
οχής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση να
ρκωτικών καθώς και μέσω της πρόληψης
της χρήσης,

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθείς πρέπει να τυγχάνει προστασίας έναντι της βίας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez, 

Τροπολογία 69
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α)
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α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας και της παρ
οχής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση να
ρκωτικών καθώς και μέσω της πρόληψης
της χρήσης,

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας που ασκείται
σε βάρος παιδιών, νέων και γυναικών,

Or. es

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 70
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία
και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας τ
ης υγείας, ευημερίας και κοινωνικής συνοχή
ς,

β) να προστατεύσει κάθε άνθρωπο από τη β
ία και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασία
ς της υγείας, ευημερίας και κοινωνικής συνο
χής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθείς πρέπει να τυγχάνει προστασίας έναντι της βίας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 71
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία
και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας τ
ης υγείας, ευημερίας και κοινωνικής συνοχή
ς,

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία
που ασκείται σε βάρος παιδιών, νέων και γ
υναικών και από την παράνομη εμπορία αν
θρώπων και να επιτύχει κατά συνέπεια υψη
λό επίπεδο προστασίας της υγείας, ευημερία
ς και κοινωνικής συνοχής,

Or. es
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 72
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) να προλάβει και να μειώσει τη χρήση να
ρκωτικών, την εξάρτηση και τις βλάβες πο
υ έχουν σχέση με τα ναρκωτικά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθείς πρέπει να τυγχάνει προστασίας έναντι της βίας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 73
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) να προλάβει και να μειώσει τη χρήση να
ρκωτικών, την εξάρτηση και τις βλάβες πο
υ έχουν σχέση με τα ναρκωτικά.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström, 

Τροπολογία 74
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) να προλάβει και να μειώσει τη χρήση να
ρκωτικών, την εξάρτηση και τις βλάβες πο
υ έχουν σχέση με τα ναρκωτικά.

γ) να προλάβει κάθε μορφή βίας, συμπεριλ
αμβανομένης της παράνομης εμπορίας αν
θρώπων, ώστε ο αριθμός των θυμάτων να
μειωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ εντός τ
ης επόμενης δεκαετίας.

Or. sv

Αιτιολόγηση
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Χρειάζονται συγκεκριμένοι στόχοι για να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση του απώτατ
ου στόχου της πλήρους εξάλειψης αυτού του είδους σοβαρού εγκλήματος και σοβαρής παραβία
σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 75
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη των στόχων και των α
ρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
οι γενικοί στόχοι του προγράμματος συμβάλ
λουν στην ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικ
ών και, ειδικότερα, αυτών που αφορούν την
προστασία της δημόσιας υγείας, την ισότητα
μεταξύ των δύο φύλων, την προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέ
μηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξο
υαλικής εκμετάλλευσης.

2. Με την επιφύλαξη των στόχων και των α
ρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
οι γενικοί στόχοι του προγράμματος συμβάλ
λουν στην ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικ
ών και, ειδικότερα, αυτών που αφορούν την
προστασία της δημόσιας υγείας, την ισότητα
μεταξύ των δύο φύλων, την προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέ
μηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αγώνας κατά της εμπορίας ανθρώπων καλύπτεται από άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης. 

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 76
Άρθρο 3, στοιχείο α)

(α) Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων τ
ων μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομ
έα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών μέ
σω τη λήψης προληπτικών μέτρων και της π
αροχής υποστήριξης σε θύματα και ομάδες
κινδύνου με τα ακόλουθα μέσα:

(α) Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων τ
ων μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομ
έα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών μέ
σω τη λήψης προληπτικών μέτρων και της π
αροχής υποστήριξης και προστασίας σε θύμ
ατα και ομάδες κινδύνου με τα ακόλουθα μέ
σα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προστασία των θυμάτων πρέπει να περιληφθεί στους σκοπούς του προγράμματος.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 77
Άρθρο 3, στοιχείο α), 1ο σημείο

παρέχοντας αρωγή και ενθάρρυνση σε•
ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που δραστηριο
ποιούνται στον τομέα της προστασίας και τη
ς πρόληψης της βίας καθώς και της παροχής
βοήθειας σε θύματα·

παρέχοντας αρωγή και ενθάρρυνση σε•
ΜΚΟ, φορείς, οργανώσεις και ενώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστα
σίας και της πρόληψης της βίας που ασκείτα
ι σε βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, κα
θώς και της παροχής βοήθειας σε θύματα, τ
όσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όσο
και στις τρίτες χώρες·

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 78
Άρθρο 3, στοιχείο α, 2ο σημείο

μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης ενε•
ργειών ευαισθητοποίησης που στοχεύουν σε
συγκεκριμένο κοινό, μέσω του σχεδιασμού
υλικού για τη συμπλήρωση του ήδη διαθέσι
μου ή μέσω της προσαρμογής και χρήσης το
υ ήδη υπάρχοντος υλικού σε άλλες γεωγραφ
ικές περιοχές ή για άλλες ομάδες-στόχους·

μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης ενε•
ργειών ευαισθητοποίησης που στοχεύουν σε
συγκεκριμένο κοινό, π.χ. συγκεκριμένους ε
παγγελματικούς κλάδους, συγκεκριμένες κ
ατηγορίες πληθυσμού και αυτουργούς πράξ
εων βίας, μέσω του σχεδιασμού υλικού για
τη συμπλήρωση του ήδη διαθέσιμου ή μέσω
της προσαρμογής και χρήσης του ήδη υπάρχ
οντος υλικού σε άλλες γεωγραφικές περιοχέ
ς ή για άλλες ομάδες-στόχους·

Or. sv

Αιτιολόγηση
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Τα παραδείγματα επαγγελματικών κλάδων ως στοχοθετημένου κοινού για δράσεις ευαισθητοπο
ίησης είναι εκείνα με προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τη βία απέναντι σε γυναίκες και παιδ
ιά, όπως οι αστυνομικοί, το προσωπικό των δικαστηρίων, το ιατρικό προσωπικό, οι δάσκαλοι, 
οι επιτηρητές νέων και οι κοινωνικοί λειτουργοί, το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με παρα
βατικά άτομα, οι παιδοψυχολόγοι και θεραπευτές. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν οι δρά
σεις για την ευαισθητοποίηση απέναντι στα εγκλήματα για λόγους τιμής, με στοχοθέτηση συγκε
κριμένων επαγγελματικών κλάδων και πληθυσμιακών κατηγοριών.

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 79
Άρθρο 3, στοιχείο α), 4ο σημείο (νέο)

• επεξεργασία και εκτέλεση ειδικών δράσε
ων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου για την
αποφυγή της κακοποίησης νεογέννητων βρ
εφών.

Or. fr

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 80
Άρθρο 3, στοιχείο β), 1ο σημείο 1

τη δημιουργία πολυτομεακών δικτύων·• τη δημιουργία πολυτομεακών δικτύων, π•
ρος στήριξη ειδικότερα των θυμάτων της β
ίας που ασκείται σε βάρος παιδιών, νέων κ
αι γυναικών και των θυμάτων της παράνομ
ης εμπορίας ανθρώπων.

Or. es

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 81
Άρθρο 3, στοιχείο β), 3ο σημείο
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• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοιν
ού σε θέματα βίας, όπως κοινού από συγκεκ
ριμένα επαγγέλματα, για τη βελτίωση της κ
ατανόησης, την προώθηση της πολιτικής της
μηδενικής ανοχής της βίας καθώς και την εν
θάρρυνση της παροχής υποστήριξης στα θύ
ματα καθώς και της καταγγελίας πράξεων βί
ας στις αρμόδιες αρχές·

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοιν
ού σε θέματα βίας σε όλες της τις μορφές, ό
πως συγκεκριμένων εθνικών, περιφερειακώ
ν και τοπικών αρχών και επαγγελματικών
κλάδων, για τη βελτίωση της κατανόησης, τ
ην προώθηση της πολιτικής της μηδενικής α
νοχής της βίας καθώς και την ενθάρρυνση τ
ης παροχής υποστήριξης στα θύματα καθώς
και της καταγγελίας πράξεων βίας στις αρμό
διες αρχές·

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 82
Άρθρο 3, στοιχείο β), 3ο σημείο

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοιν
ού σε θέματα βίας, όπως κοινού από συγκεκ
ριμένα επαγγέλματα, για τη βελτίωση της κα
τανόησης, την προώθηση της πολιτικής της
μηδενικής ανοχής της βίας καθώς και την εν
θάρρυνση της παροχής υποστήριξης στα θύ
ματα καθώς και της καταγγελίας πράξεων βί
ας στις αρμόδιες αρχές·

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοιν
ού σε θέματα βίας, όπως κοινού από συγκεκ
ριμένα επαγγέλματα και συγκεκριμένων πλ
ηθυσμιακών κατηγοριών, για τη βελτίωση τ
ης κατανόησης, την προώθηση της πολιτική
ς της μηδενικής ανοχής της βίας καθώς και τ
ην ενθάρρυνση της παροχής υποστήριξης στ
α θύματα καθώς και της καταγγελίας πράξε
ων βίας στις αρμόδιες αρχές·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα παραδείγματα επαγγελματικών κλάδων ως στοχοθετημένου κοινού για δράσεις ευαισθητοπο
ίησης είναι εκείνα με προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τη βία απέναντι σε γυναίκες και παιδ
ιά, όπως οι αστυνομικοί, το προσωπικό των δικαστηρίων, το ιατρικό προσωπικό, οι δάσκαλοι, 
οι επιτηρητές νέων και οι κοινωνικοί λειτουργοί, το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με παρα
βατικά άτομα, οι παιδοψυχολόγοι και θεραπευτές. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν οι δρά
σεις για την ευαισθητοποίηση απέναντι στα εγκλήματα για λόγους τιμής, με στοχοθέτηση συγκε
κριμένων επαγγελματικών κλάδων και πληθυσμιακών κατηγοριών.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez
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Τροπολογία 83
Άρθρο 3, στοιχείο β), 4ο σημείο

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση•
με τη βία, τη διερεύνηση και την αντιμετώπι
ση των αιτίων που προκαλούν την άσκηση β
ίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση•
με τη βία που ασκείται σε βάρος παιδιών, ν
έων και γυναικών, τη διερεύνηση και την αν
τιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν την ά
σκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνία
ς·

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 84
Άρθρο 3, στοιχείο β), 4ο σημείο

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση•
με τη βία, τη διερεύνηση και την αντιμετώπι
ση των αιτίων που προκαλούν την άσκηση β
ίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση•
με τη βία, τη διερεύνηση, την πρόληψη και
την αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλού
ν την άσκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της κο
ινωνίας·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Εξ ίσου σημαντική είναι η πρόληψη των αιτίων της βίας.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 85
Άρθρο 3, στοιχείο γ)

(γ) Τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτ
ών στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της σ
τρατηγικής και των σχεδίων δράσης της Ε
Ε για τα ναρκωτικά.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 86
Άρθρο 3, στοιχείο δ)

(δ) Την παρακολούθηση, την εφαρμογή και
την αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεκριμέ
νων ενεργειών στο πλαίσιο των σχεδίων δρ
άσης για τα ναρκωτικά 2005–2008 και
2009–2012.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 87
Άρθρο 4, στοιχείο (β)

(β) Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδ
ιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από του
λάχιστον τρία κράτη μέλη σύμφωνα με τις π
ροϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγ
ράμματα εργασίας ή

(β) Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδ
ιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από του
λάχιστον τρία κράτη μέλη σύμφωνα με τις π
ροϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγ
ράμματα εργασίας ή

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 88
Άρθρο 4, στοιχείο (δ)
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(δ) Επιδότηση λειτουργίας για τη συγχρηματ
οδότηση δαπανών στον πλαίσιο του μόνιμο
υ προγράμματος εργασίας της ευρωπαϊκής ο
μοσπονδίας για τα παιδιά που έχουν εξαφανι
στεί και τα παιδιά που αποτελούν αντικείμεν
ο σεξουαλικής εκμετάλλευσης (European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children), η αποστολή της οποίας
αποτελεί στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφ
έροντος στον τομέα των δικαιωμάτων και τ
ης προστασίας των παιδιών.

(δ) Επιδότηση λειτουργίας για τη συγχρηματ
οδότηση δαπανών στον πλαίσιο του μόνιμο
υ προγράμματος εργασίας της ευρωπαϊκής ο
μοσπονδίας για τα παιδιά που έχουν εξαφανι
στεί και τα παιδιά που αποτελούν αντικείμεν
ο σεξουαλικής εκμετάλλευσης (European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children) και του Ευρωπαϊκού Δι
κτύου Συνηγόρων του Παιδιού, η αποστολή
των οποίων αποτελεί στόχο γενικού ευρωπα
ϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα των δικαιω
μάτων και της προστασίας των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (European Network of Ombudsmen for 
Children =ENOC) συνδέει ανεξάρτητους οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων του παιδι
ού από 24 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 89
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ο
μάδες που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με
τη βία και το φαινόμενο των ναρκωτικών.

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ο
μάδες που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με
τη βία σε όλες της τις μορφές και με την πα
ράνομη εμπορία ανθρώπων.

Or. es

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 90
Άρθρο 6, παράγραφος 2
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2.  Όσον αφορά την καταπολέμηση της βία
ς, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα β
ίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να υποστ
ούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ
άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπ
ικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργ
οί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμε
νοι σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματ
α, το δικαστικό προσωπικό, η μη κυβερνητι
κές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις και οι θρησκευτικές κοινότητες. Είναι ε
πίσης σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για τ
ους δράστες με στόχο την πρόληψη της εκδ
ήλωσης βίας.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα βία
ς και οι ομάδες που κινδυνεύουν να υποστο
ύν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ ά
λλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπι
κό, το προσωπικό των υπηρεσιών συνορια
κού ελέγχου, η αστυνομία και οι κοινωνικοί
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά επα
γγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη κυ
βερνητικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις και οι θρησκευτικές κοινότητες. 
Είναι επίσης σκόπιμο να εξεταστούν προγρά
μματα θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο κα
ι για τους δράστες με στόχο την πρόληψη τη
ς εκδήλωσης βίας.

Or. it

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 91
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2.  Όσον αφορά την καταπολέμηση της βία
ς, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα β
ίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να υποστ
ούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ
άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπ
ικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργ
οί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμε
νοι σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματ
α, το δικαστικό προσωπικό, η μη κυβερνητι
κές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις και οι θρησκευτικές κοινότητες. Είναι ε
πίσης σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για τ
ους δράστες με στόχο την πρόληψη της εκδ
ήλωσης βίας.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα βία
ς και οι ομάδες που κινδυνεύουν να υποστο
ύν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ ά
λλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπι
κό, οι επικεφαλής των οργανώσεων παιδιώ
ν και νέων, οι γονείς, η αστυνομία και οι κο
ινωνικοί λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές α
ρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατ
ρικά επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, 
η μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι συνδικαλι
στικές οργανώσεις και οι θρησκευτικές κοιν
ότητες. Είναι επίσης σκόπιμο να εξεταστούν
προγράμματα θεραπείας τόσο για τα θύματα
όσο και για τους δράστες με στόχο την πρόλ
ηψη της εκδήλωσης βίας.

Or. sv
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Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 92
Άρθρο 7 α (νέο)

Άρθρο 7α
Δημοσιοποίηση της χρηματοδότησης

Κάθε όργανο, ένωση ή δίκτυο που επιδοτεί
ται μέσω του παρόντος προγράμματος οφε
ίλει να δημοσιοποιεί τη βοήθεια που λαμβά
νει από την Κοινότητα. Η Επιτροπή θα κατ
αρτίσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμ
ές για τη σχετική διαφάνεια.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η λήψη κοινοτικής οικονομικής βοήθειας πρέπει πάντα να δημοσιοποιείται. Δεν είναι απλώς θ
έμα διαφάνειας, αλλά και σημαντικό μέσον για την προβολή των δράσεων της Ένωσης.

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 93
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα)

2α) Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε η πρό
σκληση υποβολής προτάσεων να είναι απλ
ή, κατανοητή και να μην επιφέρει γραφειοκ
ρατική επιβάρυνση. Όπου χρειασθεί, η πρό
σκληση υποβολής προτάσεων θα οργανωθε
ί σε δυο φάσεις, στη δε πρώτη φάση θα απ
αιτηθούν μόνο τόσα έγγραφα όσα είναι απο
λύτως αναγκαία για την αξιολόγηση της πρ
ότασης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πολλές οργανώσεις που λαμβάνουν κοινοτική οικονομική ενίσχυση παραπονούνται ότι η διαδι
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κασία εφαρμογής είναι υπερβολικά γραφειοκρατική, ότι οι απαιτήσεις περί τακτικής υποβολής
εκθέσεων είναι πολύ υψηλές και ότι η Επιτροπή καθυστερεί τις πληρωμές. Θα πρέπει λοιπόν ό
που είναι δυνατόν να περιορισθούν οι διαδικασίες στα ελάχιστα.

Τροπολογία: Giusto Catania 

Τροπολογία 94
Άρθρο 9, παράγραφος 5, 4η παύλα

– το γεωγραφικό αντίκτυπο των υλοποιούμε
νων δραστηριοτήτων·

– το γεωγραφικό και κοινωνικό αντίκτυπο τ
ων υλοποιούμενων δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει να συνεκτιμά και τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων.

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 95
Άρθρο 9, παράγραφος 6

6. Δυνάμει του άρθρου 113 παράγραφος 2 τ
ου δημοσιονομικού κανονισμού, δεν εφαρμ
όζεται η αρχή της σταδιακής μείωσης στις ε
πιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται στ
ην ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τα παιδιά που
έχουν εξαφανιστεί και τα παιδιά που αποτελ
ούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευση
ς, η οποία επιδιώκει στόχο γενικότερου ευρ
ωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα των δικ
αιωμάτων και της προστασίας των παιδιών.

6. Δυνάμει του άρθρου 113 παράγραφος 2 τ
ου δημοσιονομικού κανονισμού, δεν εφαρμ
όζεται η αρχή της σταδιακής μείωσης στις ε
πιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται στ
ην ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τα παιδιά που
έχουν εξαφανιστεί και τα παιδιά που αποτελ
ούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευση
ς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων το
υ Παιδιού, που επιδιώκουν στόχο γενικότερ
ου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα τ
ων δικαιωμάτων και της προστασίας των παι
διών.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 2.
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Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 96
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα ά
ρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τ
ηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 τ
ης εν λόγω απόφασης.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό καν
ονισμό της.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το 1970, το Δικαστήριο έκρινε (Υπόθεση Köster αριθ. 25/70) ότι το Συμβούλιο δικαιούται ως ν
ομοθετική εξουσία να μεταβιβάσει ορισμένες από τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες στην Επιτρ
οπή. Το Δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι όποτε υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, θα πρέπει
να διευκρινίζονται οι βασικές αρχές και προϋποθέσεις άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων (π.χ. 
συγκρότηση επιτροπών με εκπροσώπους των κρατών μελών προς επικούρηση της Επιτροπής) μ
αζί με τη δυνατότητα ανάκλησης της μεταβίβασης αυτής.  

Οι βασικές αυτές αρχές ενσωματώθηκαν στο άρθρο 202 της Συνθήκης ΕΚ. Όμως, κατά την εφ
αρμογή του άρθρου 202 (Απόφαση 1999/468/ΕΚ περί της διαδικασίας των επιτροπών), το Συμ
βούλιο «ξέχασε»  να αποδόσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο δικαίωμα ανάκλησης αρμο
διοτήτων για νομικές πράξεις εγκριθείσες βάσει της διαδικασίας της συναπόφασης.
Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να το εσωματώσει στ
ην αρχική απόφαση περί μεταβίβασης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, πράγμα στο οποίο αποβλέπ
ουν οι τροπολογίες στο άρθρο 10. Αντί να αναφέρονται στα άρθρα της Απόφασης 1999/468/Ε
Κ, οι τροπολογίες παραθέτουν ολόκληρο το περιεχόμενό τους σχετικά με το ρόλο του Συμβουλί
ου και προτείνουν τα ίδια προνόμια και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συμπεριλαμβανομένης
της εξουσίας ανάκλησης της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων).

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 97
Άρθρο 10, παράγραφος 3
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3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό καν
ονισμό της.

3. Όπου η απόφαση ορίζει ειδικές προϋποθ
έσεις για την έγκριση των διατάξεων εφαρ
μογής, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβ
άλλει στην επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κ
οινοβούλιο ένα σχέδιο των εν λόγω διατάξε
ων.

Η επιτροπή υποβάλλει τη γνωμοδότησή τη
ς επί του σχεδίου των διατάξεων εντός της
προθεσμίας την οποία ο πρόεδρος δύναται
να ορίσει αναλόγως τoυ βαθμού κατεπείγον
τος του θέματος, χωρίς πάντως η προθεσμί
α να μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μη
νός. Η γνωμοδότηση εγκρίνεται από την κ
ατά το άρθρο 205(2) της Συνθήκης πλειοψ
ηφία. Οι ψήφοι των εκπροσώπων των κρατ
ών μελών στην επιτροπή σταθμίζονται βάσ
ει των όσων ορίζει το εν λόγω άρθρο. Ο Πρ
όεδρος δεν ψηφίζει.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας άρθρου 10, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 98
Άρθρο 10, παράγραφος 3 α (νέα)

3α) Η Επιτροπή εγκρίνει τις προτεινόμενες
διατάξεις εάν αυτές είναι σύμφωνες προς τ
η γνωμοδότηση της επιτροπής και εφόσον
δεν έχει εν τω μεταξύ προβάλει αντίρρηση
η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοιν
οβουλίου.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας άρθρου 10, παράγραφος 2.
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Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 99
Άρθρο 10, παράγραφος 3 β (νέα)

3β) Εάν οι προτεινόμενες διατάξεις δεν είν
αι σύμφωνες προς τη γνωμοδότηση της επι
τροπής, ή εάν δεν εκδοθεί γνωμοδότηση ή
εάν η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προέβαλε αντίρρηση, η Επιτ
ροπή υποβάλλει αμελητί στο Συμβούλιο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχέδιο των πρ
ος έγκριση μέτρων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας άρθρου 10, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 100
Άρθρο 10,παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ) Εάν εντός τριών μηνών από την υποβο
λή του το σχέδιο δεν έχει απορριφθεί με απ
όλυτη πλειοψηφία των Μελών του Ευρωπα
ϊκού Κοινοβουλίου ή με σταθμισμένη πλειο
ψηφία από το Συμβούλιο, η Επιτροπή το εγ
κρίνει. Αλλιώς, η Επιτροπή υποβάλλει τροπ
οποιημένο σχέδιο ή νομοθετική πρόταση δ
υνάμει της Συνθήκης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας άρθρου 10, παράγραφος 2.
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Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 101
Άρθρο 10, παράγραφος 3 δ (νέα)

3δ) Με την επιφύλαξη των ήδη εγκεκριμέν
ων διατάξεων εφαρμογής, οι διατάξεις της
απόφασης που αφορούν την έγκριση τεχνικ
ών κανονισμών και αποφάσεων παύουν να
ισχύουν τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύ
ος της απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο μπορούν, μετά από π
ρόταση της Επιτροπής, να επεκτείνουν την
περίοδο ισχύος των σχετικών διατάξεων β
άσει της διαδικασίας του άρθρου 251 της
Συνθήκης και, προς το σκοπό αυτό, αναθε
ωρούν τις εν λόγω διατάξεις πριν από την ε
κπνοή της τετραετούς προθεσμίας.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας άρθρου 10, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 102
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση το
υ παρόντος μέσου καθορίζεται σε 138,2 εκ
ατ. ευρώ για την περίοδο που ορίζεται στο
άρθρο 1.

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση το
υ ειδικού προγράμματος «Καταπολέμηση τ
ης βίας (Δάφνη)» είναι σε συμφωνία με τις
νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμη αυτή η αλλαγή, για να υπάρχει συνοχή με τον τροποποιημένο τίτλο της νομοθετι
κής πρότασης και για να τηρηθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές.
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Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 103
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται
για τις ενέργειες που προβλέπονται στο παρ
όν πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστ
ώσεις στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Η αρμόδια για τον προϋπολ
ογισμό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσε
ις για κάθε έτος, εντός των ορίων των δημο
σιονομικών προοπτικών.

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται
για τις ενέργειες που προβλέπονται στο παρ
όν πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστ
ώσεις στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Η αρμόδια για τον προϋπολ
ογισμό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσε
ις, εντός των ορίων των δημοσιονομικών πρ
οοπτικών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία σχετική με τον τίτλο της νομοθετικής πρότασης. 

Τροπολογία: Roberta Angelilli

Τροπολογία 104
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο α)

α) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά μ
ε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και
τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοπ
οίησης του προγράμματος έως τις 31 Μαρτί
ου 2011 το αργότερο·

α) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά μ
ε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και
τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοπ
οίησης του προγράμματος έως τις 31 Μαρτί
ου 2011 το αργότερο, συνοδευόμενη από το
ν κατάλογο των επιδοτουμένων σχεδίων κα
ι δράσεων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Χρήσιμο είναι να επισυνάψει η Επιτροπή κατάλογο των επιδοτουμένων σχεδίων και δράσεων.

Τροπολογία: Roberta Angelilli
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Τροπολογία 105
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

γ) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο.

γ) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης της
εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του πρ
ογράμματος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 τ
ο αργότερο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Χρήσιμο είναι να γίνει μια τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν σε όλη τη
ν περίοδο εφαρμογής του προγράμματος.

Τροπολογία: Inger Segelström 

Τροπολογία 106
Άρθρο 15α (νέο)

Άρθρο 15α

Δημοσιοποίηση σχεδίων

Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, 
δημοσιεύει κάθε έτος κατάλογο των σχεδί
ων που χρηματοδοτούνται από το παρόν π
ρόγραμμα, μαζί με σύντομη περιγραφή του
κάθε σχεδίου.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Σημαντικό για λόγους διαφάνειας. 


