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(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Bij goedkeuring moet de hele 
tekst dienovereenkomstig worden 
aangepast.)

Or. es

Motivering

Geweld op grond van geslacht en tegen andere groepen hoort in een apart programma thuis.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 56
Overweging 3

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen of 
dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, vormt een inbreuk 
op hun recht op leven, veiligheid, vrijheid, 
waardigheid en lichamelijke en emotionele 
integriteit en een ernstige bedreiging voor de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de 
slachtoffers van dergelijk geweld. De 
gevolgen van dergelijk geweld doen zich zo 
erg gevoelen in de gehele Gemeenschap dat 
zij een echte plaag zijn op gezondheidsgebied 
en een belemmering vormen voor veilig, vrij 
en rechtvaardig burgerschap.

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen, met 
name als dit samengaat met mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting en 
huiselijk geweld, of dreiging daarmee, 
dwang of willekeurige vrijheidsberoving, 
zowel in het openbare leven als in de privé-
sfeer, vormt een inbreuk op hun recht op 
leven, veiligheid, vrijheid, waardigheid en 
lichamelijke en emotionele integriteit en een 
ernstige bedreiging voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de slachtoffers 
van dergelijk geweld. De gevolgen van 
dergelijk geweld doen zich zo erg gevoelen 
in de gehele Gemeenschap dat zij een echte 
plaag zijn op gezondheidsgebied en een 
belemmering vormen voor veilig, vrij en 
rechtvaardig burgerschap.

Or. en

Motivering

De bestrijding van geweld moet alle vormen van geweld omvatten, zeker ook huishoudelijk 
geweld en geweld dat met mensenhandel te maken heeft. Deze moeten dan ook nadrukkelijk in 
de doelstellingen van het programma worden vermeld.



AM\608400NL.doc 3/26 PE 371.850v01-00

NL

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 57
Overweging 7

(7) De Commissie is door het Europees 
Parlement verzocht om actieprogramma's ter 
bestrijding van dergelijk geweld op te stellen 
en ten uitvoer te leggen, onder andere in de 
resoluties van het Europees Parlement van 
19 mei 2000 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement "Over nieuwe maatregelen ter 
bestrijding van de vrouwenhandel" en van 20 
september 2001 over genitale verminking van 
vrouwen.

(7) De Commissie is door het Europees 
Parlement verzocht om actieprogramma's ter 
bestrijding van dergelijk geweld op te stellen 
en ten uitvoer te leggen, onder andere in de 
resoluties van het Europees Parlement van 
19 mei 2000 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement "Over nieuwe maatregelen ter 
bestrijding van de vrouwenhandel", van 20 
september 2001 over genitale verminking van 
vrouwen en van 17 januari 2006 over 
strategieën voor de strijd tegen de handel in 
vrouwen en voor seksuele uitbuiting 
kwetsbare kinderen.

Or. es

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 58
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De toepassing van dit specifieke 
programma "Geweldbestrijding (Daphne)" 
moet zorgen voor een evenwichtig 
verdeelde aandacht voor de drie 
doelgroepen, te weten kinderen, jongeren 
en vrouwen.

Or. es

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 59
Overweging 17
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(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
en drugs kunnen hebben op het gebied van 
gezondheid, psychologische en sociale 
ontwikkeling, gelijke kansen van de 
betrokkenen en voor personen, gezinnen en 
gemeenschappen alsook wat betreft de hoge 
sociale en economische kosten voor de 
maatschappij in haar geheel.

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen kan
hebben op het gebied van gezondheid, 
psychologische en sociale ontwikkeling, 
gelijke kansen van de betrokkenen en voor 
personen, gezinnen en gemeenschappen 
alsook wat betreft de hoge sociale en 
economische kosten voor de maatschappij in 
haar geheel.

Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 60
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Niet alleen kinderen die geweld 
aan den lijve ondervinden, maar ook 
kinderen die getuige zijn van geweld tegen 
hun moeder, moeten als slachtoffer van 
geweld worden aangemerkt.

Or. sv

Motivering

Geweld tegen moeders heeft direct en indirect zijn weerslag op hun kinderen, met alle 
gevolgen van dien voor hun emotionele en geestelijke gezondheid.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 61
Overweging 19
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(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van vrouwen, 
jongeren en kinderen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen kan de 
Europese Unie een meerwaarde geven aan de 
acties die hoofdzakelijk door de lidstaten 
worden ondernomen door de volgende 
maatregelen te nemen: de verspreiding en 
uitwisseling van gegevens, ervaring en 
beproefde methoden; de bevordering van een 
innoverende benadering; de gezamenlijke 
vaststelling van prioriteiten; de ontwikkeling 
van de nodige netwerken; de selectie van 
projecten in de gehele Gemeenschap en het 
motiveren en mobiliseren van alle betrokken 
partijen. Deze acties moeten ook betrekking 
hebben op vrouwen en kinderen die via 
mensenhandel de lidstaten worden 
binnengebracht.

(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van mishandeling van 
baby's of misbruik en seksuele uitbuiting ten 
aanzien van vrouwen, jongeren en kinderen 
en de bescherming van slachtoffers en 
risicogroepen kan de Europese Unie een 
meerwaarde geven aan de acties die 
voornamelijk door de lidstaten worden 
ondernomen door de volgende maatregelen 
te nemen: de verspreiding en uitwisseling van 
gegevens, ervaring en beproefde methoden; 
de bevordering van een innoverende 
benadering; de gezamenlijke vaststelling van 
prioriteiten; de ontwikkeling van netwerken, 
niet in het minst om slachtoffers van 
seksueel, psychologisch of fysiek geweld en 
risicogroepen te ondersteunen; de juiste 
selectie van projecten in de gehele 
Gemeenschap en het motiveren en 
mobiliseren van alle betrokken partijen. Deze 
acties hebben ook betrekking op vrouwen 
en kinderen die via mensenhandel de lidstaten 
worden binnengebracht.

Or. it

Motivering

In internationale verdragen is overeengekomen dat de term 'kind' personen van 0 t/m 18 jaar 
omvat en de term 'jongeren' personen onder de 25 jaar. [N.B.: dit deel van de motivering 
betreft een amendement dat niet van toepassing is op de Nederlandse versie].

We moeten niet vergeten dat ook baby's slachtoffer van mishandeling kunnen worden. Tot slot 
moet rekening worden gehouden met het probleem van geweld tegen en misbruik van vrouwen 
en kinderen die via mensenhandel de EU binnenkomen.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 62
Overweging 19
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(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van vrouwen, 
jongeren en kinderen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen kan de 
Europese Unie een meerwaarde geven aan de 
acties die hoofdzakelijk door de lidstaten 
worden ondernomen door de volgende 
maatregelen te nemen: de verspreiding en 
uitwisseling van gegevens, ervaring en 
beproefde methoden; de bevordering van een 
innoverende benadering; de gezamenlijke 
vaststelling van prioriteiten; de ontwikkeling 
van de nodige netwerken; de selectie van 
projecten in de gehele Gemeenschap en het 
motiveren en mobiliseren van alle betrokken 
partijen. Deze acties moeten ook betrekking 
hebben op vrouwen en kinderen die via 
mensenhandel de lidstaten worden 
binnengebracht.

(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van vrouwen, 
jongeren en kinderen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen geeft de 
Europese Unie een meerwaarde aan de acties 
die hoofdzakelijk door de lidstaten worden 
ondernomen door middel van de 
verspreiding en uitwisseling van gegevens, 
ervaring en beproefde methoden; de 
bevordering van een innoverende benadering; 
de gezamenlijke vaststelling van prioriteiten; 
de ontwikkeling van de nodige netwerken; de 
selectie van projecten in de gehele 
Gemeenschap en het motiveren en 
mobiliseren van alle betrokken partijen. Deze 
acties moeten ook betrekking hebben op 
vrouwen en kinderen die via mensenhandel 
de lidstaten worden binnengebracht.

Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 63
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) De antigeweldmaatregelen van de 
Europese Unie hebben als algehele 
doelstelling dat zij alle vormen van geweld 
moeten voorkomen en tegengaan, zodat 
geweldsmisdrijven, die een ernstige 
schending van de mensenrechten 
inhouden, volledig worden uitgebannen.
Voor het bereiken van deze doelstelling 
moeten duidelijke en geloofwaardige 
doelen worden gesteld, bijvoorbeeld binnen 
tien jaar een halvering van het aantal 
slachtoffers van geweld en mensenhandel.

Or. sv
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Motivering

Er moeten specifieke doelen worden gesteld om vooruitgang te kunnen boeken bij het 
bereiken van de algehele doelstelling, te weten het geweld tegen vrouwen en kinderen volledig 
uitbannen.

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 64
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) Bij het Europees netwerk van 
ombudsmannen voor kinderen zijn 
onafhankelijke instellingen voor de rechten 
van het kind uit 24 lidstaten van de Raad 
van Europa aangesloten. Dit netwerk heeft 
de volgende doelstellingen: een optimale 
tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake 
de rechten van het kind aanmoedigen; de 
collectieve lobby voor de rechten van het 
kind ondersteunen; informatie, 
handelwijzen en strategieën delen; het 
opzetten van effectieve, onafhankelijke 
bureaus voor kinderen stimuleren.

Or. en

Motivering

Het Europees netwerk van ombudsmannen voor kinderen (ENOC) is in juni 1997 tijdens een 
bijeenkomst in Trondheim (Noorwegen) opgericht. Bij dit netwerk zijn onafhankelijke bureaus 
voor kinderen uit twaalf Europese landen en 24 lidstaten van de Raad van Europa 
aangesloten.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 65
Artikel 1, lid 1
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1. In dit besluit wordt het specifieke 
programma "Geweldbestrijding (Daphne) en 
drugspreventie en -voorlichting" (hierna 
“het programma” genoemd) vastgesteld als 
onderdeel van het algemene programma 
"Grondrechten en justitie", om bij te dragen 
aan de versterking van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht.

1. In dit besluit wordt het specifieke 
programma "Geweldbestrijding (dat het 
beleid en de doelstellingen van de 
programma's Daphne en Daphne II 
voortzet)" (hierna “het programma”
genoemd) vastgesteld als onderdeel van het 
algemene programma "Grondrechten en 
justitie", om bij te dragen aan de versterking 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht.

Or. it

Motivering

Cf. het amendement op de titel van dit wetgevingsvoorstel.

Verder moet worden vermeld dat het voorgestelde programma voor geweldbestrijding 
eenvoudigweg een voortzetting is van de vorige twee programma's, namelijk Daphne (2000-
2003) en Daphne II (2004-2008).

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 66
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis

Definities

In het kader van dit programma bestrijkt de 
term 'kinderen' het leeftijdsbereik van 
0-18 jaar, in overeenstemming met 
internationale instrumenten betreffende de 
rechten van het kind.

Projecten met acties die specifiek worden 
opgezet voor doelgroepen als 'tieners' (13-
18 jaar) of 12- tot 25-jarigen worden echter 
beschouwd als acties die voor 'jongeren' 
bestemd zijn.

Or. it

Motivering
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Het is van groot belang de termen 'kinderen' en 'jongeren' juridisch te definiëren 
overeenkomstig het internationale acquis op dit terrein.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 67
Artikel 2, lid 1, letter (a)

(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweldbestrijding en door voorlichting 
over en preventie van drugsgebruik;

(a) bijdragen aan de ontwikkeling van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door 
geweldbestrijding;

Or. it

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 68
Artikel 2, lid 1, letter (a)

(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweldbestrijding en door voorlichting 
over en preventie van drugsgebruik;

(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweldbestrijding;

Or. en

Motivering

Iedereen heeft recht op bescherming tegen geweld, ongeacht zijn burgerschap.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 69
Artikel 2, lid 1, letter (a)
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(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweldbestrijding en door voorlichting 
over en preventie van drugsgebruik;

(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen te bestrijden;

Or. es

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 70
Artikel 2, lid 1, letter (b)

(b) burgers beschermen tegen geweld en een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang bereiken;

(b) iedereen beschermen tegen geweld en 
een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming, welzijn en sociale 
samenhang bereiken;

Or. en

Motivering

Iedereen heeft recht op bescherming tegen geweld, ongeacht zijn burgerschap.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 71
Artikel 2, lid 1, letter (b)

(b) burgers beschermen tegen geweld en een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang bereiken;

(b) burgers beschermen tegen geweld tegen 
kinderen, jongeren en vrouwen, alsmede 
tegen mensenhandel en aldus een hoog 
niveau van gezondheidsbescherming, welzijn 
en sociale samenhang bereiken;

Or. es

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 72
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Artikel 2, lid 1, letter (c)

(c) voorkoming en beperking van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade.

Schrappen

Or. en

Motivering

Iedereen heeft recht op bescherming tegen geweld, ongeacht zijn burgerschap.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 73
Artikel 2, lid 1, letter (c)

(c) voorkoming en beperking van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade.

Schrappen

Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 74
Artikel 2, lid 1, letter (c)

(c) voorkoming en beperking van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade.

(c) voorkoming van alle vormen van 
geweld, met inbegrip van mensenhandel, 
zodat het aantal slachtoffers de komende 
10 jaar ten minste wordt gehalveerd.

Or. sv

Motivering

Er moeten specifieke doelen worden gesteld om vooruitgang te kunnen boeken bij het 
bereiken van de algehele doelstelling, te weten dit soort zware misdrijven, die een ernstige 
schending van de mensenrechten inhouden, volledig uitbannen.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 75
Artikel 2, lid 2

2. Zonder afbreuk te doen aan de 
doelstellingen en bevoegdheden van de 
Europese Gemeenschap, dragen de algemene 
doelstellingen van het programma bij aan de 
ontwikkeling van communautaire 
beleidsmaatregelen en meer in het bijzonder 
aan die welke verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid, 
gelijkheid van mannen en vrouwen, 
bescherming van de kinderrechten en de 
strijd tegen mensenhandel en seksuele 
uitbuiting.

2. Zonder afbreuk te doen aan de 
doelstellingen en bevoegdheden van de 
Europese Gemeenschap, dragen de algemene 
doelstellingen van het programma bij aan de 
ontwikkeling van communautaire 
beleidsmaatregelen en meer in het bijzonder 
aan die welke verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid, 
gelijkheid van mannen en vrouwen, 
bescherming van de kinderrechten en 
seksuele uitbuiting.

Or. en

Motivering

De bestrijding van de mensenhandel is al in andere programma's van de Europese Unie 
opgenomen. 

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 76
Artikel 3, letter (a)

(a) voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen, zowel in het openbare leven als 
in de privé-sfeer door preventief op te treden 
en steun te verlenen aan slachtoffers en 
risicogroepen aan de hand van volgende 
maatregelen:

(a) voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen, zowel in het openbare leven als 
in de privé-sfeer door preventief op te treden 
en steun te verlenen en bescherming te 
bieden aan slachtoffers en risicogroepen aan 
de hand van volgende maatregelen:

Or. en

Motivering
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De bescherming van slachtoffers moet een van de doelstellingen van het programma zijn.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 77
Artikel 3, letter (a), punt 1

NGO's en andere organisaties die actief •
zijn op het gebied van de bescherming tegen 
en het voorkomen van geweld ondersteunen 
en aanmoedigen en steun verlenen aan 
slachtoffers; 

NGO's, organen, organisaties en •
verenigingen die actief zijn op het gebied 
van de bescherming tegen en het voorkomen 
van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen ondersteunen en aanmoedigen en 
steun verlenen aan slachtoffers, zowel op 
nationaal en Europees niveau als in derde 
landen; 

Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 78
Artikel 3, letter (a), punt 2

acties voor de bewustmaking van •
specifieke doelgroepen ontwikkelen en ten 
uitvoer leggen, materiaal ontwikkelen ter 
aanvulling van het reeds bestaande materiaal 
of het reeds bestaande materiaal aanpassen 
en gebruiken in andere geografische gebieden 
of ten behoeve van andere doelgroepen;

acties voor de bewustmaking van •
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld 
gerichte beroeps- en bevolkingsgroepen en 
plegers van een geweldsmisdrijf)
ontwikkelen en ten uitvoer leggen, materiaal 
ontwikkelen ter aanvulling van het reeds 
bestaande materiaal of het reeds bestaande 
materiaal aanpassen en gebruiken in andere 
geografische gebieden of ten behoeve van 
andere doelgroepen;

Or. sv

Motivering

Bij specifieke doelgroepen voor bewustmakingsacties kunnen we denken aan mensen die 
beroepsmatig met geweld tegen vrouwen en kinderen te maken krijgen, zoals politieagenten, 
justitiële medewerkers, medisch personeel, leraren, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, 
mensen die met overtreders werken, kinderpsychologen en therapeuten. Ook moeten voor 
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specifieke beroeps- en bevolkingsgroepen bewustmakingscursussen met betrekking tot uit 
eerwraak gepleegde misdrijven worden opgenomen.

Amendement ingediend door Martine Roure

Amendement 79
Artikel 3, letter (a), punt 4 bis (nieuw)

speciale acties voor risicogroepen •
opzetten en uitvoeren om mishandeling van 
pasgeborenen te voorkomen.

Or. fr

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 80
Artikel 3, letter (b), punt 1

multidisciplinaire netwerken uit te bouwen;• multidisciplinaire netwerken uit te •
bouwen, met name om steun te verlenen 
aan slachtoffers van geweld tegen 
kinderen, jongeren en vrouwen en 
slachtoffers van mensenhandel;

Or. es

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 81
Artikel 3, letter (b), punt 3

bewustmaking van geweld bij •
doelgroepen zoals specifieke beroepen zodat 
zij hierin meer inzicht krijgen, de toepassing 
van het beginsel inzake nultolerantie ten 
aanzien van geweld te bevorderen, de 
ondersteuning van slachtoffers aan te 
moedigen en het melden van gevallen van 
geweld bij de bevoegde autoriteiten te 
stimuleren;

bewustmaking van alle vormen van •
geweld bij doelgroepen zoals nationale, 
regionale en lokale autoriteiten en 
professionals zodat zij hierin meer inzicht 
krijgen, de toepassing van het beginsel inzake 
nultolerantie ten aanzien van geweld te 
bevorderen, de ondersteuning van 
slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;
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Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 82
Artikel 3, letter (b), punt 3

bewustmaking van geweld bij •
doelgroepen zoals specifieke beroepen zodat 
zij hierin meer inzicht krijgen, de toepassing 
van het beginsel inzake nultolerantie ten 
aanzien van geweld te bevorderen, de 
ondersteuning van slachtoffers aan te 
moedigen en het melden van gevallen van 
geweld bij de bevoegde autoriteiten te 
stimuleren;

bewustmaking van geweld bij •
doelgroepen zoals specifieke beroepen en 
bevolkingsgroepen zodat zij hierin meer 
inzicht krijgen, de toepassing van het 
beginsel inzake nultolerantie ten aanzien van 
geweld te bevorderen, de ondersteuning van 
slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;

Or. sv

Motivering

Bij specifieke doelgroepen voor bewustmakingsacties kunnen we denken aan mensen die 
beroepsmatig met geweld tegen vrouwen en kinderen te maken krijgen, zoals politieagenten, 
justitiële medewerkers, medisch personeel, leraren, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, 
mensen die met overtreders werken, kinderpsychologen en therapeuten. Ook moeten voor 
specifieke beroeps- en bevolkingsgroepen bewustmakingscursussen met betrekking tot uit 
eerwraak gepleegde misdrijven worden opgenomen.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 83
Artikel 3, letter (b), punt 4

de vraagstukken in verband met geweld •
te bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

de vraagstukken in verband met geweld •
tegen kinderen, jongeren en vrouwen te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;
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Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 84
Artikel 3, letter (b), punt 4

de vraagstukken in verband met geweld te •
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

de vraagstukken in verband met geweld te •
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
voorkomen en te bestrijden;

Or. sv

Motivering

De oorzaken van geweld moeten ook worden voorkomen.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 85
Artikel 3, letter (c)

(c) het maatschappelijk middenveld 
betrekken bij de tenuitvoerlegging en 
ontwikkeling van de EU-drugsstrategie en 
EU-actieplannen;

Schrappen

Or. es

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez

Amendement 86
Artikel 3, letter (d)

(d) toezicht op en uitvoering van de 
specifieke acties in het kader van de 
drugsactieplannen 2005-2008 en 2009-
2012 en evaluatie van deze 
tenuitvoerlegging.

Schrappen
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Or. es

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 87
Artikel 4, letter (b)

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. sv

Motivering

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 88
Artikel 4, letter (d)

(d) een exploitatiesubsidie ter
medefinanciering van de uitgaven in verband 
met het permanente werkprogramma van de 
Europese Federatie voor verdwenen en 
seksueel uitgebuite kinderen, die op het 
gebied van kinderrechten en bescherming een 
doelstelling van algemeen Europees belang 
nastreeft.

(d) een exploitatiesubsidie ter 
medefinanciering van de uitgaven in verband 
met het permanente werkprogramma van de 
Europese Federatie voor verdwenen en 
seksueel uitgebuite kinderen en voor het 
Europees netwerk van ombudsmannen 
voor kinderen, die op het gebied van 
kinderrechten en bescherming een 
doelstelling van algemeen Europees belang 
nastreeft.

Or. en

Motivering

Bij het Europees netwerk van ombudsmannen voor kinderen (ENOC) zijn onafhankelijke 
instellingen voor de rechten van het kind uit 24 lidstaten van de Raad van Europa 
aangesloten.

Amendement ingediend door Antonio Masip Hidalgo en Javier Moreno Sánchez
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Amendement 89
Artikel 6, lid 1

1. Het programma is gericht op alle groepen 
die zich direct of indirect bezighouden met 
vraagstukken in verband met geweld en 
drugs.

1. Het programma is gericht op alle groepen 
die zich direct of indirect bezighouden met 
alle vormen van geweld en mensenhandel.

Or. es

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 90
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers van 
geweld en de groepen die het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers van 
geweld en de groepen die het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, personeel van de 
dienst grenscontrole, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

Or. it

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 91
Artikel 6, lid 2
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2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers van 
geweld en de groepen die het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers van 
geweld en de groepen die het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, leiders van kinder- 
en jeugdorganisaties, ouders, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

Or. sv

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 92
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis

Erkenning van financiering
Alle instellingen, verenigingen of 
netwerken die in het kader van dit 
programma subsidie ontvangen, zullen 
erkennen dat zij deze steun van de 
Gemeenschap krijgen. De Commissie legt 
hiertoe gedetailleerde 
transparantierichtsnoeren vast.

Or. sv

Motivering

Financiële steun van de EU moet altijd worden erkend. Deze erkenning is niet alleen een 
kwestie van transparantie, maar vormt ook een belangrijk instrument om het optreden van de 
Unie meer bekendheid te geven.
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 93
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie draagt er zorg voor dat 
de oproep tot het indienen van voorstellen 
eenvoudig en begrijpelijk is en geen 
onnodige bureaucratische rompslomp met 
zich meebrengt. Eventueel wordt de oproep 
tot het indienen van voorstellen in twee 
fasen opgesplitst, waarbij in de eerste fase 
alleen de voor de beoordeling van het 
voorstel hoogstnoodzakelijke documenten 
hoeven worden ingediend.

Or. sv

Motivering

Veel organisaties die financiële steun van de Gemeenschap krijgen, klagen dat de 
aanvraagprocedure veel te omslachtig is, dat de verslagleggingseisen te streng zijn en dat de 
uitbetalingen van de Commissie lang op zich laten wachten. Daarom moeten de procedures, 
waar mogelijk, tot een minimum worden beperkt.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 94
Artikel 9, lid 5, streepje 4

– de geografische uitstraling van de 
activiteiten;

– de geografische en maatschappelijke 
uitstraling van de activiteiten;

Or. en

Motivering

Bij de beoordeling moeten ook de maatschappelijke effecten van de activiteiten worden 
meegerekend.
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 95
Artikel 9, lid 6

6. Overeenkomstig artikel 113, lid 2, van het 
Financieel Reglement wordt voor de
exploitatiesubsidies die worden verleend aan 
de Vereniging van de Raden van State en van 
de Hoge Administratieve Rechtscolleges van 
de Europese Unie, een uitzondering gemaakt 
op het degressiviteitsbeginsel, omdat deze 
vereniging een doel van algemeen Europees 
belang nastreeft.

6. Overeenkomstig artikel 113, lid 2, van het 
Financieel Reglement wordt voor de 
exploitatiesubsidies die worden verleend aan 
de Vereniging van de Raden van State en van 
de Hoge Administratieve Rechtscolleges van 
de Europese Unie en het Europees netwerk 
van ombudsmannen voor kinderen, een 
uitzondering gemaakt op het 
degressiviteitsbeginsel, omdat deze een doel 
van algemeen Europees belang nastreven.

Or. sv

Motivering

Zie motivering bij amendement 2.

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 96
Artikel 10, lid 2

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 daarvan.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. sv

Motivering

In 1970 bepaalde het Hof van Justitie dat de Raad als wetgevende autoriteit het recht heeft 
een bepaald deel van zijn uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie over te dragen (arrest 
in de zaak-Köster, nr. 25/70). Het Hof bepaalde verder dat bij een dergelijke overdracht van 
bevoegdheden moet worden vastgelegd volgens welke beginselen en onder welke voorwaarden 
die bevoegdheden mogen worden uitgeoefend (bijvoorbeeld door ter assistentie van de 
Commissie comités met vertegenwoordigers uit de lidstaten in te stellen). Daarnaast moet het 
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recht tot het intrekken van die overgedragen bevoegdheden worden vastgelegd.

Deze beginselen zijn in artikel 202 van het EG-Verdrag neergelegd. Bij het invoeren van 
artikel 202 (Besluit 1999/468/EG over de comitéprocedure) is de Raad echter 'vergeten' het 
Europees Parlement hetzelfde recht te verlenen als het gaat om het intrekken van 
bevoegdheden met betrekking tot wetshandelingen die volgens de medebeslissingsprocedure 
zijn aangenomen.
Het Europees Parlement kan dit recht alleen uitoefenen als het dit in het oorspronkelijke 
besluit over het overdragen van uitvoeringsbevoegdheden zou opnemen, hetgeen de 
amendementen op artikel 10 beogen. In plaats van naar de artikelen in Besluit 1999/468/EG 
te verwijzen, verwerken deze amendementen de inhoud daarvan als het gaat om de rol van de 
Raad en wordt voorgesteld het Europees Parlement dezelfde voorrechten te geven (met 
inbegrip van het recht om overgedragen bevoegdheden in te trekken).

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 97
Artikel 10, lid 3

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

3. Waar dit besluit specifieke voorwaarden 
voor het aannemen van 
uitvoeringsbepalingen vastlegt, legt de 
vertegenwoordiger van de Commissie de 
ontwerpversie van dergelijke bepalingen 
aan het comité en aan het Europees 
Parlement voor.
Het comité deelt zijn advies over het 
ontwerp mee binnen een door de voorzitter 
op grond van de dringendheid van de 
kwestie te bepalen termijn, die echter niet 
korter dan één maand mag zijn. Dit advies 
wordt uitgesproken met de meerderheid van 
stemmen die in artikel 205, lid 2 van het 
Verdrag is voorgeschreven. De stemmen 
van de vertegenwoordigers van de lidstaten 
worden gewogen in overeenstemming met 
de in dat artikel beschreven wijze. De
voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

Or. sv

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 2.
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 98
Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie keurt de voorgestelde 
bepalingen goed wanneer zij in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité en wanneer intussen geen 
bezwaar werd geformuleerd door het 
bevoegde comité van het Europees 
Parlement.

Or. sv

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 2.

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 99
Artikel 10, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. Wanneer de voorgestelde bepalingen 
niet in overeenstemming zijn met het advies 
van het comité of wanneer geen advies 
werd afgeleverd of wanneer een bezwaar 
door het bevoegde comité van het Europees 
Parlement werd geformuleerd, zal de 
Commissie de Raad en het Europees 
Parlement onverwijld een ontwerpversie 
van de te treffen maatregelen voorleggen.

Or. sv

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 2.
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Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 100
Artikel 10, lid 3 quater (nieuw)

3 quater. Wanneer binnen drie maanden 
vanaf het ogenblik van de verwijzing de 
ontwerpversie niet werd verworpen door 
een absolute meerderheid van de leden van 
het Europees Parlement of door een 
gekwalificeerde meerderheid van de Raad, 
zal deze door de Commissie worden 
goedgekeurd. Zo niet, dan zal de 
Commissie een aangepaste ontwerpversie 
of een wetgevingsvoorstel voorleggen op 
basis van het Verdrag.

Or. sv

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 2.

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 101
Artikel 10, lid 3 quinquies (nieuw)
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3 quinquies. Zonder afbreuk te doen aan 
eventuele reeds goedgekeurde 
uitvoeringsbepalingen wordt de toepassing 
van de bepalingen van dit besluit die in de 
goedkeuring van technische maatregelen 
en beslissingen voorzien, vier jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit beëindigd.
Op voorstel van de Commissie kunnen het 
Europees Parlement en de Raad de 
geldigheidsperiode van de betrokken 
bepalingen verlengen, in overeenstemming 
met de in artikel 251 van het Verdrag 
vastgelegde procedure, en, met dit doel voor 
ogen, deze bepalingen herzien vóór het 
verstrijken van de periode van vier jaar.

Or. sv

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 2.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 102
Artikel 12, lid 1

1. De begroting voor de uitvoering van dit 
instrument bedraagt voor de in artikel 1 
vermelde periode 138,2 miljoen EUR.

1. De begroting voor de uitvoering van het 
specifieke programma "Geweldbestrijding 
(Daphne)" is in overeenstemming met de 
nieuwe financiële vooruitzichten.

Or. it

Motivering

Deze verandering vloeit voort uit de gewijzigde titel van dit wetgevingsvoorstel en is in 
overeenstemming met de financiële vooruitzichten.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 103
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Artikel 12, lid 2

2. De begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen voor de acties waarin dit 
programma voorziet, worden jaarlijks 
opgevoerd in de algemene begroting van de 
Europese Unie. De beschikbare jaarlijkse
kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegekend binnen de 
grenzen van de financiële vooruitzichten.

2. De begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen voor de acties waarin dit 
programma voorziet, worden jaarlijks 
opgevoerd in de algemene begroting van de 
Europese Unie. De beschikbare kredieten 
worden door de begrotingsautoriteit 
toegekend binnen de grenzen van de 
financiële vooruitzichten.

Or. it

Motivering

Cf. het amendement op de titel van dit wetgevingsvoorstel.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 104
Artikel 15, lid 3, letter (a)

(a) uiterlijk op 31 maart 2011, een tussentijds 
evaluatieverslag over de behaalde resultaten 
en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten 
van de uitvoering van dit programma;

(a) uiterlijk op 31 maart 2011, een tussentijds 
evaluatieverslag over de behaalde resultaten 
en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten 
van de uitvoering van dit programma, 
voorzien van een lijst met alle 
gesubsidieerde projecten en maatregelen;

Or. it

Motivering

Het zou nuttig zijn als de Commissie een lijst met alle gesubsidieerde projecten en 
maatregelen zou bijvoegen.

Amendement ingediend door Roberta Angelilli

Amendement 105
Artikel 15, lid 3, letter (c)
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(c) uiterlijk op 31 december 2014, een 
verslag over de evaluatie achteraf.

(c) uiterlijk op 31 december 2014, een 
verslag over de evaluatie achteraf van de 
tenuitvoerlegging en de resultaten van het 
programma.

Or. it

Motivering

Het zou nuttig zijn een eindbeoordeling te geven van de resultaten die gedurende de hele 
looptijd van het programma zijn bereikt.

Amendement ingediend door Inger Segelström

Amendement 106
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis

Publicatie van projecten
Elk jaar moet de Commissie, samen met de 
lidstaten, een lijst publiceren met alle 
projecten die in het kader van dit 
programma zijn gefinancierd, met een 
korte beschrijving van elk project.

Or. sv

Motivering

Dit is belangrijk vanwege de transparantie.
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