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Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Módosítás 55
Cím

Az Európai Parlament és a Tanács határozata 
az „Az alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében a 2007-2013 
közötti időszakra vonatkozó „Küzdelem az 
erőszak ellen (Daphne) drogprevenció és 
felvilágosítás” speciális program 
létrehozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács határozata 
az „Az alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében a 2007-2013 
közötti időszakra vonatkozó „Küzdelem az 
erőszak ellen (Daphne)” speciális program 
létrehozásáról
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(Ez a módosítás érvényes az egész 
szövegben. Elfogadása szükségessé teszi a 
megfelelő változtatások elvégzését.)

Or. es

Indokolás

A nemi erőszak és az egyéb csoportok elleni erőszak is tárgya kell legyen a speciális 
programnak. 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás 56
(3) preambulumbekezdés

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak –
beleértve az ilyen cselekményekkel való
fenyegetést, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartást – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, megsérti az 
áldozatok élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és 
érzelmi épséghez való jogát, továbbá komoly 
veszélyt jelent testi és szellemi egészségükre. 
Az ilyen erőszak hatásai oly mértékben jelen 
vannak a Közösségben, hogy tényleges 
egészségügyi veszélyt jelentenek és 
megakadályozzák a biztonságos, szabad és 
igazságos polgárság megélését.

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak, 
különösképpen a szexuális kizsákmányolás 
céljából történő emberkereskedelem és a 
családon belüli erőszak, mint ilyen 
cselekmények, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartás – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, megsérti az 
áldozatok élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és 
érzelmi épséghez való jogát, továbbá komoly 
veszélyt jelent testi és szellemi egészségükre. 
Az ilyen erőszak hatásai oly mértékben jelen 
vannak a Közösségben, hogy tényleges 
egészségügyi veszélyt jelentenek és 
megakadályozzák a biztonságos, szabad és 
igazságos polgárság megélését.. 

Or. en

Indokolás

Az erőszak elleni küzdelemnek ki kell terjednie az erőszak minden formájára, különösen az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos erőszakra és a családon belüli erőszakra, amiknek tehát 
egyértelműen szerepelniük kell a program céljai között. 
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Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Módosítás 57
(7) preambulumbekezdés

(7) Az Európai Parlament – többek között a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
címzett, 2000. május 19-i, az illegális n
őkereskedelem elleni további intézkedésekről 
szóló bizottsági közleményről szóló és a 
2001. szeptember 20-i női nemi csonkításról 
szóló állásfoglalásában – felszólítja a 
Bizottságot az effajta erőszakos 
cselekmények elleni cselekvési programok 
kidolgozására és végrehajtására.

(7) Az Európai Parlament – többek között a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
címzett, 2000. május 19-i, az illegális n
őkereskedelem elleni további intézkedésekről 
szóló bizottsági közleményről szóló, a 2001. 
szeptember 20-i női nemi csonkításról szóló
és a 2006. január 17-i, a szexuális 
kizsákmányolásnak könnyen áldozatul eső
nőkkel és gyermekekkel történő kereskedés 
megelőzésének stratégiáiról szóló
állásfoglalásában – felszólítja a Bizottságot 
az effajta erőszakos cselekmények elleni 
cselekvési programok kidolgozására és 
végrehajtására.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Módosítás 58
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A „Küzdelem az erőszak ellen 
(Daphne)” speciális program 
alkalmazásának biztosítania kell, hogy a 
három célcsoport, a gyermekek, a fiatalok 
és a nők egyformán kiemelt figyelemben 
részesülnek.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez
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Módosítás 59
(17) preambulumbekezdés

(17) Szükséges és fontos annak felismerése, 
hogy az erőszak és a kábítószerek súlyos 
következményekkel járnak az érintettek –
egyének, családok és közösségek –
egészsége, pszichés és társadalmi fejlődése, 
valamint esélyegyenlősége szempontjából, 
továbbá, hogy magas szociális és gazdasági 
költségekkel járnak a társadalom egésze 
szempontjából.

(17) Szükséges és fontos annak felismerése, 
hogy a gyermekek, fiatalok és nők ellen 
elkövetett erőszak súlyos következményekkel 
jár az érintettek – egyének, családok és 
közösségek – egészsége, pszichés és 
társadalmi fejlődése, valamint esélyegyenl
ősége szempontjából, továbbá, hogy magas 
szociális és gazdasági költségekkel jár a 
társadalom egésze szempontjából.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 60
(17 a) preambulumbekezdés (új)

(17a) Nem csak az erőszakot közvetlenül 
elszenvedő gyermekek tekinthetők az er
őszak áldozatainak, hanem azok is, akik 
anyjuk elleni támadásnak válnak 
szemtanúivá.

Or. sv

Indokolás

Az anyák ellen elkövetett erőszak közvetlenül vagy közvetve hatással van a gyermekeikre, és 
káros következményekkel jár a gyermekek érzelmi és mentális egészségére.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 61
(19) preambulumbekezdés
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(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szemben elkövetett szexuális 
kizsákmányolást és visszaélést, valamint az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
védelmét – az Európai Unió hozzáadott 
értékkel támogathatja a főleg a tagállamok 
által meghozandó intézkedéseket, a következ
ők révén: az információk, tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréje és terjesztése; az 
innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös kitűzése; a megfelelő
hálózatok fejlesztése; a közösségi szintű
projektek kiválasztása; és az összes érintett 
fél ösztönzése és mobilizálása. Ezen 
intézkedéseknek ki kell terjednie az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a csecsemők bántalmazását vagy a 
gyerekekkel, fiatalokkal és nőkkel szemben 
elkövetett szexuális kizsákmányolást és 
visszaélést, valamint az áldozatok és a 
veszélyeztetett csoportok védelmét – az 
Európai Unió hozzáadott értékkel 
támogathatja az elsősorban a tagállamok 
által meghozandó intézkedéseket, a következ
ők révén: az információk, tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréje és terjesztése; az 
innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös kitűzése; a hálózatok 
fejlesztése, nem utolsó sorban azért, hogy 
szexuális, pszichológiai vagy fizikai erőszak 
áldozatait és a veszélyeztetett csoportokat 
támogassa, a megfelelő közösségi szintű
projektek kiválasztása; és az összes érintett 
fél ösztönzése és mobilizálása. Ezen 
intézkedések vonatkoznak az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

Or. it

Indokolás

A nemzetközi szerződésekben megegyezés született, hogy a „gyermek” 0 és 18 év közötti 
személy, a „fiatal” 25 év alatti személy [megjegyzendő, az indokolásnak ez a része egy olyan 
módosításra utal, ami nem érinti az olasz nyelvű változatot].

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy csecsemőket is bántalmaznak. Végül pedig, az 
emberkeresekedelemmel az EU-ba hurcolt gyermekek és nők elleni erőszak problémáját is 
figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 62
(19) preambulumbekezdés
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(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szemben elkövetett szexuális 
kizsákmányolást és visszaélést, valamint az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
védelmét – az Európai Unió hozzáadott 
értékkel támogathatja a főleg a tagállamok 
által meghozandó intézkedéseket, a következ
ők révén: az információk, tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréje és terjesztése; az 
innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös kitűzése; a megfelelő
hálózatok fejlesztése; közösségi szintű
projektek kiválasztása; és az összes érintett 
fél ösztönzése és mobilizálása. Ezen 
intézkedéseknek ki kell terjednie az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szemben elkövetett szexuális 
kizsákmányolást és visszaélést, valamint az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
védelmét – az Európai Unió hozzáadott 
értékkel fogja támogatni a főleg a 
tagállamok által meghozandó intézkedéseket, 
az információk, tapasztalatok és helyes 
gyakorlatok cseréje és terjesztése; az 
innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös kitűzése; a megfelelő
hálózatok fejlesztése; közösségi szintű
projektek kiválasztása; és az összes érintett 
fél ösztönzése és mobilizálása által. Ezen 
intézkedéseknek ki kell terjednie az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 63
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Az Európai Unió erőszak ellenes 
intézkedéseinek átfogó célja, hogy megel
őzze és legyőzze az erőszak minden 
formáját, azért, hogy teljes mértékben 
felszámolja az erőszak eme formáját és az 
emberi jogok durva megsértését. Ennek 
elérése érdekében olyan világos és hiteles 
célokra van szükség, mint az erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatainak számát a 
felére csökkenteni az elkövetkező 10 évben.

Or. sv

Indokolás
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A speciális célokra azért van szükség, hogy haladást érjünk el a gyermekek és nők elleni er
őszak teljes felszámolásában.

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 64
(20a) preambulumbekezdés (új)

(20a) A gyermekjogok védelmével 
foglalkozó európai ombudsman szövetség 
(European Network of Ombudspeople for 
Children) az Európai Tanács 24 
tagállamában működő, független 
gyermekjogi szervezeteket köti össze. Célja, 
hogy ösztönözze az ENSZ Gyermekjogi 
Egyezményének lehető legteljesebb 
mgvalósítását, hogy segítse a közös 
lobbizást a gyermekek jogaiért, hogy 
megossza a szervezetekkel az 
információkat, a szemléletmódot és a 
stratégiákat, és hogy támogassa a 
gyermekek érdekeit képviselő, hatékony és 
független hivatalok létrehozását.

Or. en

Indokolás

A gyermekjogok védelmével foglalkozó európai ombudsman szövetséget (The European 
Network of Ombudsmen for Children-ENOC) hivatalosan 1997 júniusában alapították egy 
találkozón, Trondheimben, Norvégiában. A szövetség Európa 12 államában és az Európai 
Tanács 24 tagállamában működő, független gyermekjogi szervezeteket köti össze.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 65
1. cikk, (1) bekezdés
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(1) E határozat a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség er
ősítéséhez való hozzájárulás céljából, az 
„Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében létrehozza a 
„Küzdelem az erőszak ellen (Daphne), 
drogprevenció és felvilágosítás” programot 
(a továbbiakban: a program).

(1) E határozat a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség er
ősítéséhez való hozzájárulás céljából, az 
„Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében létrehozza a 
„Küzdelem az erőszak ellen” speciális
programot (ami követi a Daphne és a 
Daphne II programokban meghatározott 
elveket és célokat) (a továbbiakban: a 
program).

Or. it

Indokolás

Vö. a javaslat címére vonatkozó módosítással.

Azt is le kell szögezni, hogy a javasolt erőszak elleni program teljes egészében a két korábbi 
program, a Daphne (2000-2003) és a Daphne II (2004-2008) folytatása. 

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 66
1.a cikk (új)

1a. cikk
Definíciók

A program céljainak megfelelően, a 
„gyermekek” kifejezés a 0-18 éves 
korosztályt jelenti, a gyermekek jogaival 
foglalkozó nemzetközi okiratoknak 
megfelelően.

Azonban azok a projektek, amelyek 
kifejezeten a „fiatalkorúakat” (13-18 
éveseket) vagy a 12-25 év közöttieket érintő
intézkedseket tartalmaznak, „fiatalok”-at 
érintő intézkedéseknek tekinthetők.

Or. it
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Indokolás

A legfontosabb, hogy jogilag is meghatározzuk a „gyermekek” és a „fiatalok” fogalmát, a 
téma nemzetközi „acquis”-jának megfelelően. 

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 67
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
létrehozásához való hozzájárulás az erőszak 
elleni küzdelem, valamint a kábítószer-
használattal kapcsolatos felvilágosítás és 
megelőzés segítségével.

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség kialakításához
való hozzájárulás az erőszak elleni küzdelem 
segítségével.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás 68
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozásához 
való hozzájárulás az erőszak elleni küzdelem, 
valamint a kábítószer-használattal 
kapcsolatos felvilágosítás és megelőzés
segítségével.

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozásához 
való hozzájárulás az erőszak elleni küzdelem 
segítségével.

Or. en

Indokolás

Minden embert meg kell védeni az erőszakkal szemben, tekintet nélkül az állampolgárságára.
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Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Módosítás 69
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozásához 
való hozzájárulás az erőszak elleni küzdelem, 
valamint a kábítószer-használattal 
kapcsolatos felvilágosítás és megelőzés
segítségével.

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozásához 
való hozzájárulás a gyermekek, fiatalok és n
ők elleni erőszak elleni küzdelem 
segítségével..

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, 

Módosítás 70
2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) A polgárok erőszak elleni védelme, 
valamint az egészségvédelem, a jólét és a 
szociális összetartozás magas szintű
megvalósítása.

b) Az emberek erőszak elleni védelme, 
valamint az egészségvédelem, a jólét és a 
szociális összetartozás magas szintű
megvalósítása. 

Or. en

Indokolás

Minden embert meg kell védeni az erőszakkal szemben, tekintet nélkül az állampolgárságára. 

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 71
2. cikk, (1) bekezdés, b) pont
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b) A polgárok erőszak elleni védelme, 
valamint az egészségvédelem, a jólét és a 
szociális összetartozás magas szintű
megvalósítása. 

b) A polgároknak a gyermekek, fiatalok és 
nők elleni erőszak és az emberkereskedelem
elleni védelme, valamint az egészségvédelem, 
a jólét és a szociális összetartozás ily módon 
történő magas szintű megvalósítása.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás 72
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) A kábítószer-használat és -függőség, 
valamint a kábítószerrel kapcsolatos károk 
megelőzése és csökkentése.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden embert meg kell védeni az erőszakkal szemben, tekintet nélkül az állampolgárságára.

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 73
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) A kábítószer-használat és -függőség, 
valamint a kábítószerrel kapcsolatos károk 
megelőzése és csökkentése.

törölve

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 74
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2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) A kábítószer-használat és -függőség, 
valamint a kábítószerrel kapcsolatos károk
megelőzése és csökkentése.

c) Az erőszak minden formájának megel
őzése, beleértve az emberkereskedelmet, 
azért, hogy az áldozatok száma legalább a 
felére csökkenjen az elkövetkező tíz évben.

Or. sv

Indokolás

A speciális célokra azért van szükség, hogy haladást érjünk el ennek a súlyos b
űncselekménynek és az emberi jogok durva megsértésének a teljes felszámolásában.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás 75
2. cikk, (2) bekezdés

(2) A program általános céljai hozzájárulnak 
a közösségi politikák – pontosabban: a 
közegészség megóvásával, a nemi 
egyenjogúsággal, a gyermekjogok 
védelmével, valamint az 
emberkereskedelem és a szexuális 
kizsákmányolás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos politikák – kialakításához, az 
Európai Közösség célkitűzéseinek és 
hatáskörének sérelme nélkül.

(2) A program általános céljai hozzájárulnak 
a közösségi politikák – pontosabban: a 
közegészség megóvásával, a nemi 
egyenjogúsággal, a gyermekjogok 
védelmével, valamint a szexuális 
kizsákmányolás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos politikák – kialakításához, az 
Európai Közösség célkitűzéseinek és 
hatáskörének sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Az emberkereskedelem elleni küzdelem több európai uniós programnak is része. 

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás 76
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3. cikk, a) pont

a) A magánszférában és a közterületen történ
ő, gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszak 
összes formájára vonatkozó megelőzés és 
küzdelem, megelőző intézkedések 
meghozatala és az áldozatok, illetve a 
veszélyeztetett csoportok segítése révén, 
felhasználva az alábbi eszközöket:

a) A magánszférában és a közterületen történ
ő, gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszak 
összes formájára vonatkozó megelőzés és 
küzdelem, megelőző intézkedések 
meghozatala és az áldozatok, illetve a 
veszélyeztetett csoportok segítése és 
védelme révén, felhasználva az alábbi 
eszközöket:

Or. en

Indokolás

Az áldozatok védelmének szerepelnie kell a program céljai között.

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 77
3. cikk, a) pont, első francia bekezdés

• Az erőszak elleni küzdelemmel és megel
őzésel foglalkozó, valamint áldozatokat segít
ő nem kormányzati és egyéb szervezetek 
támogatása és ösztönzése;

• A gyermekek, fiatalok és nők elleni er
őszak elleni küzdelemmel és megelőzéssel 
foglalkozó, valamint az áldozatokat segítő
nem kormányzati szervezetek, testületek,
egyéb szervezetek és egyesületek
támogatása és ösztönzése, nemzeti és 
európai szinten egyaránt, valamint az 
Unión kívüli országokban,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 78
3. cikk, a) pont, második francia bekezdés
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• Speciális célközönségnek szóló
figyelemfelkeltő intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, a már meglévők mellé kiegészít
ő anyagok kidolgozása vagy a meglévő
anyagok más földrajzi területre, illetve más 
célcsoportokra vonatkozó adaptálása és 
alkalmazása;

• Speciális célközönségnek – például 
speciális foglalkozásúaknak, speciális 
társadalmi rétegeknek és az erőszak elkövet
őinek – szóló figyelemfelkeltő intézkedések 
kidolgozása és végrehajtása, a már meglévők 
mellé kiegészítő anyagok kidolgozása vagy a 
meglévő anyagok más földrajzi területre, 
illetve más célcsoportokra vonatkozó
adaptálása és alkalmazása;

Or. sv

Indokolás

Olyan speciális foglalkozásúak lehetnek a figyelemfelkeltő intézkedések célközönsége, akik 
például a gyermekek és nők elleni erőszakkal foglalkoznak, mint a rendőrök, igazságügyi 
dolgozók, egészséügyi dolgozók, tanárok, ifjúsági és szociális munkások, bűnözőkkel 
foglalkozók, gyermekpszichológusok és terapeuták. A becsülettel kapcsolatos b
űncselekményekkel foglalkozó, speciális foglalkozásúaknak és speciális társadalmi rétegeknek 
szóló figyelemfelkeltő képzések is javasoltak.

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás 79
3. cikk, a) pont, negyedik a. francia bekezdés (új)

• Speciálisan a veszélyeztetett csoportokkal 
foglalkozó intézkedések kidolgozása és 
kivitelezése, hogy megelőzzék az újszülöttek 
bántalmazását.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 80
3. cikk, b) pont, első francia bekezdés
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• több tudományágat átfogó hálózatok 
kiépítése;

• több tudományágat átfogó hálózatok 
kiépítése, különösen azért, hogy támogatást 
nyújtson a gyermekek, fiatalok és nők 
elleni erőszak és az emberkereskedelem 
áldozatainak,

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 81
3. cikk, b) pont, harmadik francia bekezdés

• a megcélzott közönség – például speciális 
szakmák – körében az erőszakra vonatkozó
figyelem felkeltése annak jobb megértése, az 
erőszakkal szembeni zéró tolerancia 
elfogadásának és az áldozatok segítésének 
ösztönzése, valamint az erőszakos 
cselekmények illetékes hatóságoknak való
jelentése érdekében;

• a megcélzott közönség – például nemzetei, 
regionális és helyi hatóságok és 
szakemberek – körében az erőszak minden 
formájára vonatkozó figyelem felkeltése 
annak jobb megértése, az erőszakkal 
szembeni zéró tolerancia elfogadásának és az 
áldozatok segítésének ösztönzése, valamint 
az erőszakos cselekmények illetékes 
hatóságoknak való jelentése érdekében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 82
3. cikk, b) pont, harmadik francia bekezdés

• a megcélzott közönség – például speciális 
szakmák – körében az erőszakra vonatkozó
figyelem felkeltése annak jobb megértése, az 
erőszakkal szembeni zéró tolerancia 
elfogadásának és az áldozatok segítésének 
ösztönzése, valamint az erőszakos 
cselekmények illetékes hatóságoknak való
jelentése érdekében;

• a megcélzott közönség – például speciális 
szakmák és társadalmi rétegek – körében az 
erőszakra vonatkozó figyelem felkeltése 
annak jobb megértése, az erőszakkal 
szembeni zéró tolerancia elfogadásának és az 
áldozatok segítésének ösztönzése, valamint 
az erőszakos cselekmények illetékes 
hatóságoknak való jelentése érdekében;

Or. sv
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Indokolás

Olyan speciális foglalkozásúak lehetnek a figyelemfelkeltő intézkedések célközönsége, akik 
például a gyermekek és nők elleni erőszakkal foglalkoznak, mint a rendőrök, igazságügyi 
dolgozók, egészséügyi dolgozók, tanárok, ifjúsági és szociális munkások, bűnözőkkel 
foglalkozók, gyermek pszichológusok és terapeuták. A becsülettel kapcsolatos b
űncselekményekkel foglalkozó, speciális foglalkozásúaknak és speciális társadalmi rétegeknek 
szóló figyelemfelkeltő képzések is javasoltak.

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 83
3. cikk, b) pont, negyedik francia bekezdés

• az erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden társadalmi 
szinten;

• a gyermekek, fiatalok és nők elleni er
őszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden társadalmi 
szinten;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 84
3. cikk, b) pont, negyedik francia bekezdés

• az erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden társadalmi 
szinten;

• az erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése, megel
őzése és megszüntetése érdekében, minden 
társadalmi szinten;

Or. sv

Indokolás

Az erőszak okainak megelőzése is fontos. 
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Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 85
3. cikk, c) pont

(c) A civil társadalom bevonása az Európai 
Unió kábítószerrel kapcsolatos 
stratégiájának és cselekvési terveinek 
kidolgozásába és megvalósításába.

törölve

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 86
3. cikk, d) pont

d) A 2005–2008 közötti és a 2009–2012 
közötti időszakra szóló kábítószerekkel 
kapcsolatos cselekvési tervek konkrét 
intézkedései megvalósulásának felügyelete, 
kivitelezése és értékelése.

törölve

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström

Módosítás 87
4. cikk, b) pont

Az angol változatot nem érinti

Or. sv

Indokolás

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström
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Módosítás 88
4. cikk, d) pont

d) Az „Európai szövetség az eltűnt és 
szexuálisan kizsákmányolt gyermekekért”
szervezet – amely a gyermekjogok és 
–védelem területén törekszik általános 
európai érdekeknek megfelelő célokra –
állandó munkaprogramjával kapcsolatos 
kiadásainak társfinanszírozására nyújtott m
űködési támogatás.

d) Az „Európai szövetség az eltűnt és 
szexuálisan kizsákmányolt gyermekekért”
szervezet és a gyermekjogok védelmével 
foglalkozó európai ombudsman szövetség 
(European Network of Ombudspeople for 
ChildrenENOC) – amelyek a gyermekjogok 
és –védelem területén törekszenek általános 
európai érdekeknek megfelelő célokra –
állandó munkaprogramjával kapcsolatos 
kiadásainak társfinanszírozására nyújtott m
űködési támogatás.

Or. en

Indokolás

A gyermekjogok védelmével foglalkozó európai ombudsman szövetség (European Network of 
Ombudspeople for Children) az Európa Tanács 24 tagállamában működő, független 
gyermekjogi szervezeteket köti össze.

Módosítás, előterjesztette: Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Módosítás 89
6. cikk, (1) bekezdés

(1) A program az erőszak és a kábítószerrel 
kapcsolatos jelenségekkel közvetlenül vagy 
közvetve foglalkozó összes csoportnak szól.

(1) A program az erőszak valamennyi 
formájával és az emberkereskedelemmel
közvetlenül vagy közvetve foglalkozó összes 
csoportnak szól.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 90
6. cikk, (2) bekezdés
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(2) Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az er
őszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell egyrészr
ől az áldozatok, másrészről az elkövetők 
gyógykezelési programjaival is, az erőszak 
megelőzése érdekében.

(2) Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az er
őszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, határőrség,
rendőrség és szociális munkások, helyi és 
nemzeti hatóságok, egészségügyi és 
paramedicinális alkalmazottak, igazságügyi 
dolgozók, nem kormányzati szervezetek, 
szakszervezetek és vallási közösségek. 
Foglalkozni kell egyrészről az áldozatok, 
másrészről az elkövetők gyógykezelési 
programjaival is, az erőszak megelőzése 
érdekében.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 91
6. cikk, (2) bekezdés

(2) Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az er
őszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell egyrészr
ől az áldozatok, másrészről az elkövetők 
gyógykezelési programjaival is, az erőszak 
megelőzése érdekében.

(2) Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az er
őszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, gyermek és 
ifjúsági szervezetek vezetői, a szülők, rend
őrség és szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell egyrészr
ől az áldozatok, másrészről az elkövetők 
gyógykezelési programjaival is, az erőszak 
megelőzése érdekében.

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 92
7a. cikk (új)

7a. cikk
A pénzügyi támogatás elismerése

Minden intézetnek, egyesületnek és 
hálózatnak, amelyek támogatásban 
részesülnek ezen a programon keresztül, el 
kell ismernie a Közösségtől kapott 
támogatásokat. Ennek érdekében a 
Bizottságnak meg kell határoznia az 
átláthatóságra vonatkozó irányelveket.

Or. sv

Indokolás

Az EU-tól kapott pénzügyi támogatásokat mindig el kell ismerni. Ez nem csupán az 
átláthatóság kérdése, de az Unió tevékenységeire történő figyelemfelkeltés egyik fontos 
eszköze is. 

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 93
8. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
a javaslati felhívás egyszerű, érthető és nem 
jelent bürokratikus terhet. Ahol 
megoldható, ott a javaslati felhívásokat két 
szinten kell intézni, úgy, hogy az első
szinten csak azok a dokumentációk 
szükségesek, amelyek feltétlenül fontosak a 
javaslat értékeléséhez.

Or. sv

Indokolás
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Számos közösségi pénzügyi támogatásban részesülő szervezet panaszolja, hogy a felhasználás 
folyamata túlságosan bürokratikus, a beszámolási követelmények túl magasak, és a Bizottság 
lassan intézi a kifizetéseket. Amennyiben lehetséges, éppen ezért a folyamatokat a 
legszükségesebbekre kellene korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania, 

Módosítás 94
9. cikk, (5) bekezdés, negyedik francia bekezdés

– az elvégzett tevékenységek földrajzi 
kiterjedése;

– az elvégzett tevékenységek földrajzi és 
társadalmi kiterjedése;

Or. en

Indokolás

Az értékelésnél figyelembe kell venni a tevékenységek társadalmi kiterjedését is. 

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 95
9. cikk, (6) bekezdés

6. A költségvetési rendelet 113. cikke (2) 
bekezdésének értelmében a fokozatos 
csökkentés elve nem vonatkozik az 
„Európai szövetség az eltűnt és szexuálisan 
kizsákmányolt gyermekekért” szervezetnek –
amely a gyermekjogok és –védelem területén 
törekszik általános európai érdekeknek 
megfelelő célokra – nyújtott működési 
támogatásra.

(6) A költségvetési rendelet 113. cikke (2) 
bekezdésének értelmében a fokozatos 
csökkentés elve nem vonatkozik az 
„Európai Unió államtanácsi és legfelsőbb 
joghatósági szövetsége” szervezetnek és a
gyermekjogok védelmével foglalkozó
európai ombudsman szövetségnek –
amelyek a gyermekjogok és –védelem 
területén törekszenek általános európai 
érdekeknek megfelelő célokra – nyújtott m
űködési támogatásra.

Or. sv

Indokolás
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Lásd: a 2. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 96
10. cikk, (2) bekezdés

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, ugyanazon határozat 8. 
cikkének rendelkezéseire tekintettel.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát.

Or. sv

Indokolás

1970-ben a Bíróság úgy rendelkezett (ítélet a Köster ügyben 25/70), hogy a Tanácsnak, mint 
törvényhozó hatalomnak joga van bizonyos végrehajtási hatásköreit a Bizottságra átruháznia. 
A Bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy azokon a területeken, ahol a hatáskört átruházták, ott 
az adott hatáskörök gyakorlásának irányelveit és feltételeit meg kell határozni (pl.: a 
tagállamok képviselőiből álló bizottságok felállítása az Európai Bizottság támogatására), 
úgymint a hatáskör visszavonásának módját.

Ezek az irányelvek bekerültek az EK-Szerződés 202. cikkébe. Azonban a 202. cikk 
megvalósítása során (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó
eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat) a Tanács „elfelejtette”
ugyanezzel a hatáskörrel felruházni az Európai Parlamnetet a hatáskör visszavonására a jogi 
határozatoknak az együttdöntés értelmében türténő elfogadására vonatkozóan. Ahhoz, hogy 
ezt a jogát élvezhesse, az Európai Parlamentnek ezt bele kellene foglalnia az eredeti, a 
végrehajtási hatáskörök átruházásáról szóló határozatába, ami a 10. cikk módosításának 
célja. Az 1999/468/EK határozat cikkeire történő utalás helyett a módosítás megismétli azok 
tartalmát a Tanács szerepét illetően, és hasonló előjogokat ajánl a Parlamentnek (beleértve a 
hatáskör visszavonását).

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 97
10. cikk, (3) bekezdés
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(3) A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát.

(3) Ahol ez a határozat speciális feltételeket 
ír elő a végrehajtási intézkedések 
elfogadásáról, a Bizottság képviselője 
tervezetet nyújt be az ilyen intézkedéskről a 
bizottságnak és az Európai Parlamentnek.

A bizottság véleményt mond a tervezetről 
egy meghatározott időn belül, amit az elnök 
határozhat meg az ügy sürgősségének 
megfelelően; azonban ez az idő nem lehet 
rövidebb, mint egy hónap. Az EK-Szerződés 
205. cikk, (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően többségi véleménynek kell 
születnie. A bizottságon belül az egyes 
tagálamok képviselőinek szavazatait 
súlyozzák a fent említett cikkben 
meghatározott módon. Az elnök nem 
szavaz. 

Or. sv

Indokolás

Lásd: a 10. cikk, (2) bekezdés módosításának indokolása.

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 98
10. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az Európai Bizottságnak el kell 
fogadnia a javasolt intézkedéseket, ha azok 
összhangban vannak a bizottság 
véleményével, és azzal a feltétellel, hogy id
őközben nem emelt kifogást az Európai 
Parlament illetékes bizottsága.

Or. sv

Indokolás

Lásd: a 10. cikk, (2) bekezdés módosításának indokolása.
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Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 99
10. cikk, (3b) bekezdés (új)

(3b) Ha a javasolt intézkedés nem áll 
összhangban a bizottság véleményével, vagy 
ahol nem született vélemény, vagy ahol az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
kifogást emelt, a Bizottságnak 
haladéktalanul be kell nyújtania a 
szükséges lépések tervezetét a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek.

Or. sv

Indokolás

Lásd: a 10. cikk, (2) bekezdés módosításának indokolása.

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 100
10. cikk, (3c) bekezdés (új)

(3c) Ha a tervezetet a benyújtástól számított 
három hónapon belül az Európai 
Parlament abszolút többséggel vagy a 
Tanács minősített többséggel nem utasítja 
el, a Bizottságnak el kell fogadnia azt. 
Máskülönben, a Bizottságnak – az EK-
Szerződés értelmében – be kell nyújtania 
egy módosított tervezetet vagy egy 
törvényjavaslatot.

Or. sv

Indokolás
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Lásd: a 10. cikk, (2) bekezdés módosításának indokolása. 

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 101
10. cikk, (3d) bekezdés (új)

(3d) A már elfogadott végrehajtási 
intézkedések sérelme nélkül, ezen 
határozatnak a technikai szabályzatok és 
határozatok elfogadásáról szóló
intézkedései érvényüket vesztik négy évvel a 
határozat hatályba lépése után. Az Európai 
Parlament és a Tanács – a Bizottság 
javaslatára – meghosszabíthatja a még 
aktuális intézkedések érvényességi idejét, az 
EK-Szerződés 251. cikkében előírt 
eljárásnak megfelelően, illetve – ennek a 
lehetőségnek a fényében – felül kell, 
vizsgálja azokat az intézkedéseket a négy 
éves időszak lejárta előtt.

Or. sv

Indokolás

Lásd: a 10. cikk, (2) bekezdés módosításának indokolása.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 102
12. cikk, (1) bekezdés

(1) Ezen eszköz végrehajtásához az 1. 
cikkben meghatározott időszakra vonatkozó
pénzügyi keret 138,2 millió euro.

(1) A „Küzdelem az erőszak ellen 
(Daphne)” speciális program
végrehajtásához a pénzügyi keret az új 
pénzügyi terv szerint kerül meghatározásra.
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Or. it

Indokolás

Ez a változtatás helyén való a címben történt változással megegyezően és a pénzügyi tervnek 
megfelelően. 

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 103
12. cikk, (2) bekezdés

(2) Az e program intézkedéseihez 
hozzárendelt költségvetési forrásokat az 
Európai Unió általános költségvetésének 
évenkénti előirányzatai közt kell feltüntetni. 
Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat 
a költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi terv korlátain belül.

(2) Az e program intézkedéseihez 
hozzárendelt költségvetési forrásokat az 
Európai Unió általános költségvetésének 
évenkénti előirányzatai közt kell feltüntetni. 
A rendelkezésre álló előirányzatokat a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi 
terv korlátain belül.

Or. it

Indokolás

Vö. a javaslat címére vonatkozó módosítással.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 104
15. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) legkésőbb 2011. március 31-ig a program 
végrehajtásának mennyiségi és minőségi 
szempontjairól, valamint az elért 
eredményekről szóló időközi értékelési 
jelentést;

a) legkésőbb 2011. március 31-ig a program 
végrehajtásának mennyiségi és minőségi 
szempontjairól, valamint az elért 
eredményekről szóló időközi értékelési 
jelentést, kiegészítve a támogatott projektek 
és intézkedések listájával;

Or. it
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Indokolás

Hasznos lenne a Bizottság számára, ha csatoltan megkapná a támogatott projektek és 
intézkedések listáját.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli

Módosítás 105
15. cikk, (3) bekezdés, c) pont

c) legkésőbb 2014. december 31-ig egy 
utólagos értékelést.

c) legkésőbb 2014. december 31-ig egy 
utólagos értékelést a program 
megvalósításáról és az eredményekről.

Or. it

Indokolás

Hasznos lenne, ha készülne egy végső értékelés a program alkalmazásának teljes ideje alatt 
elért eredményekről.

Módosítás, előterjesztette: Inger Segelström, 

Módosítás 106
15a. cikk (új)

15a. cikk

A projektek közzététele
A Bizottságnak a tagállamokkal együtt 
évente közzé kell tennie az ezen program 
keretében támogatott projektek listáját, az 
egyes projektek rövid bemutatásával együtt.

Or. sv

Indokolás

Ez az átláthatóság miatt fontos.
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