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Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 55
Tytuł

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca na lata 2007-2013 program 
szczegółowy „Walka z przemocą (Daphne) 
oraz profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa” jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca na lata 2007-2013 program 
szczegółowy „Walka z przemocą (Daphne)”
jako część programu ogólnego „Prawa 
podstawowe i sprawiedliwość”

(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w całym 
tekście).

Or. es
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Uzasadnienie

Walka z przemocą na tle różnic płci i przemocą wobec innych grup musi być przedmiotem 
osobnego programu.

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, w tym grożenie takimi czynami, 
stosowanie przymusu lub nieuzasadnione 
pozbawianie wolności, w życiu publicznym 
czy też prywatnym, stanowi naruszenie ich 
praw do życia, bezpieczeństwa, wolności, 
godności oraz nietykalności fizycznej i 
emocjonalnej, a także poważne zagrożenie 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. 
Skutki takiej przemocy, tak 
rozpowszechnionej w ramach Wspólnoty, 
stanowią prawdziwą plagę zdrowotną oraz 
przeszkodę w korzystaniu z przysługujących
każdemu obywatelowi praw do bezpiecze
ństwa, wolności i sprawiedliwości.

(3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, zwłaszcza jeśli jest związana z 
handlem ludźmi na potrzeby usług 
seksualnych i przemoc domowa, w tym gro
żenie takimi czynami, stosowanie przymusu 
lub nieuzasadnione pozbawianie wolności, w 
życiu publicznym czy też prywatnym, 
stanowi naruszenie ich praw do życia, 
bezpieczeństwa, wolności, godności oraz 
nietykalności fizycznej i emocjonalnej, a tak
że poważne zagrożenie dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego ofiar. Skutki takiej 
przemocy, tak rozpowszechnionej w ramach 
Wspólnoty, stanowią prawdziwą plagę
zdrowotną oraz przeszkodę w korzystaniu z 
przysługujących każdemu obywatelowi praw 
do bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwo
ści.

Or. en

Uzasadnienie

Walka z przemocą powinna objąć wszelkie jej formy, zwłaszcza przemoc związaną z handlem 
ludźmi i przemoc domową, które w związku z tym powinny być wyraźnie uwzględnione wśród 
specyficznych celów programu.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia 7
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(7) Parlament Europejski wezwał Komisję do 
opracowania i wdrożenia programów działań
mających na celu walkę z tego rodzaju 
przemocą, między innymi w swoich 
rezolucjach z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie 
komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu 
Europejskiego „O dalsze działania w walce z 
handlem kobietami” oraz z 20 września 2001
r. w sprawie okaleczania kobiecych organów 
płciowych.

(7) Parlament Europejski wezwał Komisję do 
opracowania i wdrożenia programów działań
mających na celu walkę z tego rodzaju 
przemocą, między innymi w swoich 
rezolucjach z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie 
komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu 
Europejskiego „O dalsze działania w walce z 
handlem kobietami”, z 20 września 2001 r. w 
sprawie okaleczania kobiecych organów p
łciowych oraz z 17 stycznia 2006 r. w 
sprawie strategii zapobiegania handlowi 
kobietami i dziećmi narażonymi na 
wykorzystywanie seksualne.

Or. es

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) Zastosowanie niniejszego programu 
szczegółowego „Walka z przemocą
(Daphne)” musi w sposób zrównoważony 
skupiać się na trzech grupach docelowych, 
czyli dzieciach, młodzieży i kobietach.

Or. es

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia 17
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(17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i d
ługoterminowych – konsekwencji przemocy i 
narkotyków dla zdrowia oraz rozwoju 
psychologicznego i społecznego osób, rodzin 
i społeczności, oraz dla równych szans 
dotkniętych tym problemem osób, a także 
wysokich kosztów społecznych i 
ekonomicznych dla ogółu społeczeństwa.

(17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i d
ługoterminowych – konsekwencji przemocy 
wobec dzieci, młodzieży i kobiet dla zdrowia 
oraz rozwoju psychologicznego i spo
łecznego osób, rodzin i społeczności, oraz 
dla równych szans dotkniętych tym 
problemem osób, a także wysokich kosztów 
społecznych i ekonomicznych dla ogółu spo
łeczeństwa.

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia 17 a (nowy)

(17a) Nie tylko dzieci, które są bezpo
średnio narażone na przemoc, ale także 
dzieci, które są świadkami przemocy wobec 
matek, powinny być uważane za jej ofiary.

Or. sv

Uzasadnienie

Przemoc wobec kobiet, które są matkami, wpływa pośrednio i bezpośrednio na dzieci i ma 
negatywne konsekwencje dla ich zdrowia emocjonalnego i psychicznego.

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 19
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(19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska ma następujące możliwości 
wnoszenia wartości dodanej do działań
podejmowanych przede wszystkim przez Pa
ństwa Członkowskie: rozpowszechnianie i 
wymiana informacji, doświadczenia i dobrych 
praktyk; promowanie innowacyjnego podej
ścia; wspólne określanie priorytetów; 
rozwijanie odpowiednich sieci współpracy; 
wybór projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działaniami tymi powinny być
także objęte dzieci i kobiety trafiające do Pa
ństw Członkowskich jako ofiary procederu 
handlu ludźmi.

(19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym maltretowaniu niemowląt lub 
molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska ma następujące możliwości 
wnoszenia wartości dodanej do działań
podejmowanych w głównej mierze przez pa
ństwa członkowskie: rozpowszechnianie i 
wymiana informacji, doświadczenia i dobrych 
praktyk; promowanie innowacyjnego podej
ścia; wspólne określanie priorytetów; 
rozwijanie sieci współpracy, zwłaszcza w 
celu wsparcia ofiar przemocy seksualnej, 
psychologicznej lub fizycznej i grup ryzyka; 
odpowiedni wybór projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działania te dotyczą także dzieci 
i kobiet trafiających do państw cz
łonkowskich jako ofiary procederu handlu 
ludźmi.

Or. it

Uzasadnienie

W umowach międzynarodowych przyjmuje się, że pojęcie „dziecka” odnosi się do osób w 
wieku od 0 do 18 lat, pojęcie „młodzieży” odnosi się do osób poniżej 25 roku życia [ta część
uzasadnienia odnosi się do poprawki, która nie dotyczy wersji włoskiej].

Należy pamiętać o tym, że również niemowlęta są ofiarami przemocy. Oprócz tego problem 
przemocy i wykorzystywania dzieci i kobiet sprowadzanych do UE w ramach procederu 
handlu ludźmi powinien zostać wzięty pod uwagę.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 19
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(19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska ma następujące możliwości
wnoszenia wartości dodanej do działań
podejmowanych przede wszystkim przez Pa
ństwa Członkowskie: rozpowszechnianie i 
wymiana informacji, doświadczenia i dobrych 
praktyk; promowanie innowacyjnego podej
ścia; wspólne określanie priorytetów; 
rozwijanie odpowiednich sieci współpracy; 
wybór projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działaniami tymi powinny być
także objęte dzieci i kobiety trafiające do Pa
ństw Członkowskich jako ofiary procederu 
handlu ludźmi.

(19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska będzie miała następujące mo
żliwości wnoszenia wartości dodanej do dzia
łań podejmowanych przede wszystkim przez 
państwa członkowskie: rozpowszechnianie i 
wymiana informacji, doświadczenia i dobrych 
praktyk; promowanie innowacyjnego podej
ścia; wspólne określanie priorytetów; 
rozwijanie odpowiednich sieci współpracy; 
wybór projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działaniami tymi powinny być
także objęte dzieci i kobiety trafiające do pa
ństw członkowskich jako ofiary procederu 
handlu ludźmi.

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 19 a (nowy)

(19a) Ogólnym celem działań UE przeciw 
przemocy jest zapobieganie i zwalczanie 
wszelkich form przemocy w celu zupełnego 
zlikwidowania tego przestępstwa i rażącego 
pogwałcenia praw człowieka. Aby osiągnąć
ten cel konieczne są wyraźne i wiarygodne 
cele, tak jak zmniejszenie o połowę w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat liczby osób, które 
stają się ofiarami przemocy i handlu lud
źmi.

Or. sv

Uzasadnienie

Konieczne jest wyznaczenie konkretnych celów, aby osiągnąć postępy w dążeniu do ogólnego 
celu, jakim jest zupełna likwidacja zjawiska przemocy wobec kobiet i dzieci.
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Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 20 a (nowy)

(20a) Europejska Sieć Rzeczników Praw 
Dziecka łączy niezależne organizacje 
zajmujące się prawami dziecka w 24 pa
ństwach członkowskich Rady Europy. Jej 
celem jest promowanie jak najpełniejszego 
wdrożenia Konwencji Praw Dziecka, 
wspólne wywieranie nacisku w sprawie 
praw dziecka, dzielenie się informacjami, 
metodami i strategiami, oraz promowanie 
rozwoju skutecznych niezależnych urzędów 
zajmujących się prawami dzieci.

Or. sv

Uzasadnienie

Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) została formalnie powołana w czerwcu 
1997 r. na spotkaniu w Trondheim (Norwegia). Sieć łączy niezależne urzędy zajmujące się
prawami dziecka z dwunastu krajów europejskich i 24 państw członkowskich Rady Europy.

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 65
Artykuł 1 ustęp 1

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się
program „Walka z przemocą (Daphne) oraz 
profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa”, zwany dalej 
„programem”, jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”, aby w ten sposób przyczyni
ć się do wzmocnienia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się
program szczegółowy „Walka z przemocą
(który kontynuuje kierunki polityki i cele 
zawarte w programach Daphne i Daphne 
II)”, zwany dalej „programem”, jako część
programu ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”, aby w ten sposób przyczyni
ć się do wzmocnienia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Or. it
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Uzasadnienie

Por.poprawka do tytułu wniosku.

Należy również stwierdzić, że proponowany program przeciw przemocy jest zaledwie 
kontynuacją dwóch poprzednich programów Daphne (2000-2003) i Daphne II (2004-2008).

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 66
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

Artykuł 1 a

Definicje

Do celów niniejszego programu, termin 
„dzieci” obejmuje przedział wiekowy od 0 
do 18 lat, zgodnie z międzynarodowymi 
instrumentami dotyczącymi praw dziecka.

Projekty, które zawierają działania 
specjalnie pomyślane dla grup takich jak 
„nastolatki” (13-18 lat) lub osób od 12 do 
25 roku życia, są uważane za działania 
skierowane do „młodzieży”.

Or. it

Uzasadnienie

Szczególnie ważne jest prawne zdefiniowanie pojęć „dzieci” i „młodzież” zgodnie z 
dorobkiem międzynarodowym w tym zakresie.

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 67
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy oraz 
informację i profilaktykę antynarkotykową.

(a) Wkład w rozwój przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez 
zwalczanie przemocy.
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Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 68
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy oraz 
informację i profilaktykę antynarkotykową.

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy.

Or. en

Uzasadnienie

Każda osoba powinna być chroniona przed przemocą niezależnie od jej obywatelstwa.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 69
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy oraz 
informację i profilaktykę antynarkotykową.

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni wolno
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet.

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 70
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

(b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

(b) Powszechna ochrona przed przemocą
oraz osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności spo
łecznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Każda osoba powinna być chroniona przed przemocą niezależnie od jej obywatelstwa.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 71
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

(b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

(b) Ochrona obywateli przed przemocą
wobec dzieci, młodzieży, kobiet i przed 
handlem ludźmi oraz osiągnięcie w ten 
sposób wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 72
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

(c) Zapobieganie i ograniczanie zażywania 
narkotyków, uzależnienia narkotykowego 
oraz szkód związanych z narkotykami.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Każda osoba powinna być chroniona przed przemocą niezależnie od jej obywatelstwa.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Poprawka 73
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)
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(c) Zapobieganie i ograniczanie zażywania 
narkotyków, uzależnienia narkotykowego 
oraz szkód związanych z narkotykami.

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 74
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

(c) Zapobieganie i ograniczanie za
żywania narkotyków, uzależnienia 
narkotykowego oraz szkód związanych z 
narkotykami.

(c) Zapobieganie wszelkim formom 
przemocy, w tym handlowi ludźmi, tak aby 
liczba osób, które stają się jej ofiarami 
zmniejszyła się przynajmniej o połowę w ci
ągu najbliższych dziesięciu lat.

Or. sv

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyznaczenie konkretnych celów, aby osiągnąć postępy w dążeniu do ogólnego 
celu zupełnego zlikwidowania tego rodzaju poważnych przestępstw i rażącego łamania praw 
człowieka. 

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 75
Artykuł 2 ustęp 2

2. Nie uchybiając celom i kompetencjom 
Wspólnoty Europejskiej, ogólnym celem 
programu jest wspieranie rozwoju polityk 
Wspólnoty, w szczególności związanych z 
ochroną zdrowia publicznego, równością p
łci, ochroną praw dzieci oraz zwalczaniem 
handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego.

2. Nie uchybiając celom i kompetencjom 
Wspólnoty Europejskiej, ogólnym celem 
programu jest wspieranie rozwoju polityk 
Wspólnoty, w szczególności związanych z 
ochroną zdrowia publicznego, równością p
łci, ochroną praw dzieci i wykorzystywaniem 
seksualnym.

Or. en

Uzasadnienie
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Walka z handlem ludźmi jest objęta innymi programami Unii Europejskiej.

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 76
Artykuł 3 litera a)

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, 
poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia 
ofiarom i grupom ryzyka następującymi 
sposobami:

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, 
poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia i 
ochrony ofiarom i grupom ryzyka następuj
ącymi sposobami:

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona ofiar powinna znajdować się wśród celów programu.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 77
Artykuł 3 litera a) tiret 1

poprzez wspomaganie i wspieranie •
organizacji pozarządowych i innych
organizacji działających na polu ochrony 
przed przemocą i zapobiegania jej oraz 
pomocy ofiarom; 

poprzez wspomaganie i wspieranie •
organizacji pozarządowych, gremiów, 
organizacji i stowarzyszeń działających na 
polu ochrony dzieci, młodzieży i kobiet 
przed przemocą i zapobiegania jej oraz 
pomocy ofiarom, zarówno na szczeblu 
krajowym jak i europejskim oraz w krajach 
trzecich;

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 78
Artykuł 3 litera a) tiret 2
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poprzez przygotowywanie i realizację•
akcji uświadamiających skierowanych do 
określonego kręgu odbiorców, 
opracowywanie materiałów uzupełniających 
już dostępne oraz adaptowanie i 
wykorzystanie istniejących materiałów na 
innych obszarach geograficznych lub w 
odniesieniu do innych kręgów odbiorców;

poprzez przygotowywanie i realizację•
akcji uświadamiających skierowanych do 
określonego kręgu odbiorców, na przykład 
określonych grup zawodowych, 
konkretnych grup ludności i sprawców 
przemocy, opracowywanie materiałów uzupe
łniających już dostępne oraz adaptowanie i 
wykorzystanie istniejących materiałów na 
innych obszarach geograficznych lub w 
odniesieniu do innych kręgów odbiorców;

Or. sv

Uzasadnienie

Przykładem grupy zawodowej będącej określonym kręgiem odbiorców dla akcji uświadamiaj
ącej jest personel zajmujący się przemocą wobec kobiet i dzieci, jak na przykład policjanci, 
pracownicy wymiaru sprawiedliwości, personel medyczny, nauczyciele, pracujący z młodzież
ą, osoby pracujące z przestępcami, psychologowie dziecięcy i terapeuci. Szkolenia u
świadamiające na temat tzw. zbrodni honoru skierowane do konkretnych grup zawodowych i 
grup ludności również powinny zostać uwzględnione.

Poprawkę złożyła Martine Roure 

Poprawka 79
Artykuł 3 litera a) tiret 4 a (nowy)

poprzez opracowanie i przeprowadzenie •
działań przygotowanych z myślą o grupach 
ryzyka w celu zapobiegania 
wykorzystywaniu nowonarodzonych dzieci.

Or. fr

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Poprawka 80
Artykuł 3 litera b) tiret 1

tworzenie interdyscyplinarnych sieci;• tworzenie interdyscyplinarnych sieci, zw•
łaszcza w celu zapewnienia wsparcia 
ofiarom przemocy wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet oraz ofiarom handlu ludźmi;
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Or. es

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Poprawka 81
Artykuł 3 litera b) tiret 3

podnoszenie świadomości przemocy w •
określonych kręgach odbiorców, np. w okre
ślonych zawodach, celem propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec przemocy 
oraz zachęcania do pomocy ofiarom i zg
łaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

podnoszenie świadomości przemocy we •
wszelkich jej przejawach w określonych kr
ęgach odbiorców, np. wśród krajowych, 
regionalnych i lokalnych władz i okre
ślonych zawodach, celem propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec przemocy 
oraz zachęcania do pomocy ofiarom i zg
łaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 82
Artykuł 3 litera b) tiret 3

podnoszenie świadomości przemocy w •
określonych kręgach odbiorców, np. w okre
ślonych zawodach, celem propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec przemocy 
oraz zachęcania do pomocy ofiarom i zg
łaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

podnoszenie świadomości przemocy w •
określonych kręgach odbiorców, np. w okre
ślonych zawodach i grupach ludności, celem 
propagowania postawy zerowej tolerancji 
wobec przemocy oraz zachęcania do pomocy 
ofiarom i zgłaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

Or. sv

Uzasadnienie

Przykładem grupy zawodowej będącej określonym kręgiem odbiorców dla akcji uświadamiaj
ącej jest personel zajmujący się przemocą wobec kobiet i dzieci, jak na przykład policjanci, 
pracownicy wymiaru sprawiedliwości, personel medyczny, nauczyciele, pracujący z młodzież
ą, osoby pracujące z przestępcami, psychologowie dziecięcy i terapeuci. Szkolenia u
świadamiające na temat tzw. zbrodni honoru skierowane do konkretnych grup zawodowych i 
grup ludności również powinny zostać uwzględnione.
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Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 83
Artykuł 3 litera b) tiret 4

badanie zjawisk związanych z przemocą•
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się
nimi na wszystkich poziomach społecze
ństwa;

badanie zjawisk związanych z przemocą•
wobec dzieci, młodzieży i kobiet celem zgł
ębienia jej przyczyn i zajęcia się nimi na 
wszystkich poziomach społeczeństwa;

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 84
Artykuł 3 litera b) tiret 4

badanie zjawisk związanych z przemocą•
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się
nimi na wszystkich poziomach społecze
ństwa;

badanie zjawisk związanych z przemocą•
celem zgłębienia jej przyczyn, zapobiegania i 
zajęcia się nimi na wszystkich poziomach spo
łeczeństwa;

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest również zapobieganie przyczynom przemocy.

Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Poprawka 85
Artykuł 3 litera c)

(c) Angażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w realizację i rozwój 
strategii i planów działań UE w zakresie 
narkotyków.

skreślony

Or. es
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Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 86
Artykuł 4 litera d)

(d) Monitorowanie, realizacja i ocena 
realizacji poszczególnych zadań w ramach 
planów działań w zakresie narkotyków na 
lata 2005-2008 oraz 2009-2012.

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 87
Artykuł 3 litera d)

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. sv

Poprawkę złożyła Inger Segelström

Poprawka 88
Artykuł 4 litera d)

(d) dotacja operacyjna na współfinansowanie 
wydatków związanych ze stałym programem 
prac Europejskiej Federacji na rzecz Dzieci 
Zaginionych i Wykorzystywanych 
Seksualnie, która w dziedzinie praw dzieci i 
ich ochrony realizuje cel leżący w ogólnym 
interesie europejskim.

(d) dotacja operacyjna na współfinansowanie 
wydatków związanych ze stałym programem 
prac Europejskiej Federacji na rzecz Dzieci 
Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie 
i dla Europejskiej Sieci Rzeczników Praw 
Dziecka, która w dziedzinie praw dzieci i ich 
ochrony realizuje cel leżący w ogólnym 
interesie europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) łączy niezależne instytucje zajmujące się
prawami dziecka w 24 państwach członkowskich Rady Europy.
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Poprawkę złożyli Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 89
Artykuł 6 ustęp 1

1. Program przeznaczony jest dla wszystkich 
grup, które bezpośrednio lub pośrednio 
zajmują się zjawiskami przemocy i 
narkomanii.

1. Program przeznaczony jest dla wszystkich 
grup, które bezpośrednio lub pośrednio 
zajmują się zjawiskiem przemocy we 
wszelkich jego formach i handlem ludźmi.

Or. es

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 90
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy g
łównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i paramedyczny, 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe. Istotne 
jest również, aby myśleć o programach 
terapii dla ofiar z jednej strony, a dla 
sprawców z drugiej, w ramach zapobiegania 
przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy g
łównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, straż
graniczną, policję, pracowników socjalnych, 
władze lokalne i krajowe, personel medyczny 
i paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty wyznaniowe. 
Istotne jest również, aby myśleć o 
programach terapii dla ofiar z jednej strony, a 
dla sprawców z drugiej, w ramach 
zapobiegania przemocy.

Or. it

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 91
Artykuł 6 ustęp 2
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2. W odniesieniu do zwalczania przemocy g
łównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i paramedyczny, 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe. Istotne 
jest również, aby myśleć o programach 
terapii dla ofiar z jednej strony, a dla 
sprawców z drugiej, w ramach zapobiegania 
przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy g
łównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, 
przywódców organizacji młodzieżowych i 
dziecięcych, rodziców, policję, pracowników 
socjalnych, władze lokalne i krajowe, 
personel medyczny i paramedyczny, 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe. Istotne 
jest również, aby myśleć o programach 
terapii dla ofiar z jednej strony, a dla 
sprawców z drugiej, w ramach zapobiegania 
przemocy.

Or. sv

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 92
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7a

Podanie do wiadomości źródła 
finansowania

Instytucje, stowarzyszenia lub sieci 
otrzymujące dotacje w ramach niniejszego 
programu podają do publicznej wiadomości 
fakt otrzymania wsparcia Wspólnoty. W 
tym celu Komisja opracowuje szczegółowe 
wytyczne dotyczące przejrzystości.

Or. sv

Uzasadnienie

Fakt wsparcia ze strony UE powinien być zawsze podawany do wiadomości publicznej. Nie 
jest to tylko kwestia przejrzystości, ale ważny instrument, mający na celu popularyzację działa
ń Unii.
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Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 93
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a) Komisja zapewnia, że zaproszenie do sk
ładania wniosków jest proste, zrozumiałe i 
nie powoduje obciążeń biurokratycznych.
W stosownych przypadkach zaproszenie do 
składania wniosków jest organizowane w 
dwóch etapach, wtedy na pierwszym etapie 
wymagana jest tylko dokumentacja 
absolutnie niezbędna dla oceny wniosku.

Or. sv

Uzasadnienie

Wiele organizacji, które otrzymują wsparcie finansowe Wspólnoty skarży się, że proces 
starania się o nie jest zbyt biurokratyczny, że wymagania odnośnie sprawozdawczości są za 
wysokie i że Komisja za bardzo zwleka z wypłatą pieniędzy. W miarę możliwości procedury 
powinny być zredukowane do niezbędnego minimum.

Poprawkę złożył Giusto Catania 

Poprawka 94
Artykuł 9 ustęp 5 tiret 4

– skutków geograficznych 
przeprowadzonych działań,

– skutków geograficznych i społecznych 
przeprowadzonych działań,

Or. en

Uzasadnienie

Ocena powinna również uwzględniać skutki społeczne działań.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 95
Artykuł 9 ustęp 6
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6. Zgodnie z art. 113 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego zasada stopniowego 
zmniejszenia nie ma zastosowania do dotacji 
operacyjnej udzielanej Stowarzyszeniu Rad 
Stanu i Najwyższych Sądów 
Administracyjnych Unii Europejskiej, które 
realizuje cel leżący w ogólnym interesie 
europejskim.

6. Zgodnie z art. 113 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego zasada stopniowego 
zmniejszenia nie ma zastosowania do dotacji 
operacyjnej udzielanej Stowarzyszeniu Rad 
Stanu i Najwyższych Sądów 
Administracyjnych Unii Europejskiej i 
Europejskiej Sieci Rzeczników Praw 
Dziecka, które realizują cel leżący w 
ogólnym interesie europejskim.

Or. sv

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki 2.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 96
Artykuł 10 ustęp 2

2. W przypadku gdy przywołuje się niniejszy 
ustęp, stosuje się art. 3 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

2. Komitet przyjmuje swój regulamin wewn
ętrzny.

Or. sv

Uzasadnienie

W 1970 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł (wyrok w sprawie Köstera 25/70), że Rada ma 
prawo, jako organ ustawodawczy, przekazywać swe uprawnienia wykonawcze Komisji.
Trybunał zaznaczył też, że w przypadku przekazania uprawnień należy określić zasady i 
warunki ich wykonywania (np. powołując komitety przedstawicieli państw członkowskich w 
celu wsparcia Komisji) wraz z możliwością odebrania uprawnień.

Zasady te znalazły się w art. 202 traktatu WE. Stosując jednakże art. 202 (decyzja 
1999/468/WE w sprawie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji), Rada „zapomnia
ła” przyznać Parlamentowi Europejskiemu takie samo prawo do odebrania uprawnień w 
odniesieniu do aktów prawnych podlegających procedurze współdecyzji.
Aby skorzystać z takiego prawa Parlament Europejski musiałby zamieścić je w oryginalnej 
decyzji dotyczącej przekazywania uprawnień wykonawczych, co jest celem poprawek do art. 
10. Zamiast przytaczać artykuły z decyzji 1999/468/WE, poprawki powtarzają ich treść dotycz
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ącą roli Rady i proponują podobne przywileje dla Parlamentu Europejskiego (w tym prawo 
odebrania przekazanych uprawnień).

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 97
Artykuł 10 ustęp 3

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewn
ętrzny.

3. Tam gdzie niniejsza decyzja ustanawia 
szczegółowe warunki dla przyjęcia 
przepisów wykonawczych przedstawiciel 
Komisji przedkłada komitetowi i 
Parlamentowi Europejskiemu projekt tych 
przepisów.

Komitet przedstawia swoją opinię o 
propozycji w czasie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, zależnie od pilności 
sprawy; wyznaczony czas nie może być
jednak krótszy niż jeden miesiąc.  Opinia 
wyrażana jest przez większość ustaloną w 
art. 205 ust. 2 traktatu. Głosy 
przedstawicieli państw członkowskich w 
ramach komitetu są ważone według 
sposobu określonego w tym artykule.
Przewodniczący nie ma prawa głosu.

Or. sv

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 2.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 98
Artykuł 10 ustęp 3 a (nowy)

3a) Komisja przyjmuje proponowane 
przepisy zgodnie z opinią komitetu oraz pod 
warunkiem, że właściwa komisja 
Parlamentu Europejskiego nie zgłosiła w 
międzyczasie żadnych zastrzeżeń.
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Or. sv

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 2.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 99
Artykuł 10 ustęp 3 b (nowy)

3b) W przypadku, gdy proponowane 
przepisy nie są zgodne z opinią komitetu 
lub jeśli opinia nie została dostarczona, 
albo też jeśli właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego zgłosiła zastrzeżenia, 
Komisja przedkłada niezwłocznie Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu projekt 
dotyczący środków jakie powinny zostać
podjęte.

Or. sv

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 2.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 100
Artykuł 10 ustęp 3 c (nowy)

3c) Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
momentu odesłania projektu nie został on 
odrzucony przez Parlament Europejski 
(absolutną większością głosów), ani przez 
Radę (stanowiącą większością
kwalifikowaną), Komisja przyjmuje projekt. 
W przeciwnym razie Komisja przedkłada 
zmieniony projekt lub przedstawia projekt 
legislacyjny zgodnie z traktatem.
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Or. sv

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 2.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 101
Artykuł 10 ustęp 3 d (nowy)

3d) Bez uszczerbku dla już przyjętych 
przepisów wykonawczych, postanowienia 
niniejszej decyzji dotyczące przyjęcia 
przepisów i decyzji technicznych tracą
zastosowanie cztery lata po wejściu w życie 
niniejszej decyzji. Na wniosek Komisji 
Parlament Europejski i Rada mogą wydłu
żyć okres obowiązywania istotnych 
postanowień zgodnie z procedurą określoną
w art. 251 traktatu, dokonując w tym celu 
ich przeglądu przed upływem czterech lat.

Or. sv

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 2.

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 102
Artykuł 12 ustęp 1

1. Ustala się budżet na realizację
przedmiotowego instrumentu w wysokości 
138,2 mln EUR na okres wskazany w art. 1.

1. Budżet na realizację programu szczegó
łowego „Walka z przemocą (Daphne)” jest 
zgodny z nową perspektywą finansową.

Or. it

Uzasadnienie
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Zmiana ta jest właściwa i zgodna ze zmianą dokonaną w tytule wniosku oraz zgodna z 
perspektywą finansową.

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 103
Artykuł 12 ustęp 2

2. Środki budżetowe przyznane na działania 
przewidziane w niniejszym programie uwzgl
ędnia się w rocznych środkach ogólnego bud
żetu Unii Europejskiej. Dostępne roczne
środki finansowe zatwierdza organ bud
żetowy w ramach limitów perspektywy 
finansowej.

2. Środki budżetowe przyznane na działania 
przewidziane w niniejszym programie uwzgl
ędnia się w rocznych środkach ogólnego bud
żetu Unii Europejskiej. Dostępne środki 
finansowe zatwierdza organ budżetowy w 
ramach limitów perspektywy finansowej.

Or. it

Uzasadnienie

Por. poprawka do tytułu wniosku.

Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 104
Artykuł 15 ustęp 3 litera a)

a) śródokresowe sprawozdanie oceniające 
uzyskane wyniki oraz aspekty jakościowe i 
ilościowe dotyczące realizacji niniejszego 
programu – nie później niż do dnia 31 marca 
2011 r.;

a) śródokresowe sprawozdanie oceniające 
uzyskane wyniki oraz aspekty jakościowe i 
ilościowe dotyczące realizacji niniejszego 
programu – nie później niż do dnia 31 marca 
2011 r., wraz z towarzyszącą mu listą
dotowanych projektów i działań;

Or. it

Uzasadnienie

Załączenie listy dotowanych projektów i działań byłoby użyteczne dla Komisji.
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Poprawkę złożyła Roberta Angelilli 

Poprawka 105
Artykuł 15 ustęp 3 litera c)

c) sprawozdanie oceniające ex post – nie pó
źniej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.,

c) sprawozdanie oceniające ex post, dotycz
ące realizacji i wyników programu – nie pó
źniej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.,

Or. it

Uzasadnienie

Warto dokonać końcowej oceny wyników uzyskanych podczas całego okresu stosowania 
programu.

Poprawkę złożyła Inger Segelström 

Poprawka 106
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a

Publikacja projektów

Komisja wraz z państwami członkowskimi 
publikuje co roku listę projektów 
finansowanych w ramach niniejszego 
programu, wraz z krótkim opisem każdego 
projektu.

Or. sv

Uzasadnienie

Jest to istotne z uwagi na przejrzystość.


