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Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 55
Título

Proposta de decisão do Parlamento Europeu 
e do Conselho que estabelece o programa 
específico Luta contra a violência (Daphne) 
e informação e prevenção em matéria de 
droga para o período de 2007 a 2013 no 
âmbito do programa geral Direitos 
fundamentais e justiça

Proposta de decisão do Parlamento Europeu 
e do Conselho que estabelece o programa 
específico Luta contra a violência (Daphne)  
em matéria de droga para o período de 2007 
a 2013 no âmbito do programa geral Direitos 
fundamentais e justiça

(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto legislativo em análise. A sua adopção
tornará necessárias adaptações técnicas em 
todo o texto.) 

Or. es

Justificação

A violência com base no género e a violência contra outros grupos devem ser objecto de um 
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programa específico.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 56
Considerando 3

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, os adolescentes e as 
mulheres, incluindo as ameaças desses actos, 
a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada, constitui uma violação do seu 
direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, nomeadamente, a que 
que está associada ao tráfico de seres 
humanos para fins de exploração sexual e 
a violência doméstica, incluindo as ameaças 
desses actos, a coacção ou a privação 
arbitrária da liberdade, tanto na vida pública 
como na privada, constitui uma violação do 
seu direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

Or. en

Justificação

A luta contra a violência deve incluir todas as formas de violência, em particular a violência 
associada ao tráfico de seres humanos e a violência doméstica, as quais devem, portanto, ser
explicitamente incluídas nos objectivos específicos do programa.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 57
Considerando 7

(7) O Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que elaborasse e executasse 
programas de acção para combater estas 
formas de violência, nomeadamente nas suas 
resoluções de 19 de Maio de 2000 sobre a 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu relativa a novas acções 
na luta contra o tráfico de mulheres, e de 20 

(7) O Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que elaborasse e executasse 
programas de acção para combater estas 
formas de violência, nomeadamente nas suas 
resoluções de 19 de Maio de 2000 sobre a 
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu relativa a novas acções 
na luta contra o tráfico de mulheres, e de 20 



AM\608400PT.doc 3/24 PE 371.850v01-00

PT

de Setembro de 2001 sobre as mutilações 
genitais femininas.

de Setembro de 2001 sobre as mutilações 
genitais femininas, bem como na de 17 de 
Janeiro de 2006 sobre estratégias de 
prevenção do tráfico de mulheres e 
crianças vulneráveis à exploração sexual.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 58
Considerando 10 bis (novo)

10 bis. A aplicação do presente Programa 
específico de luta contra a violência 
(Daphne) deve assegurar uma ênfase 
equilibrada relativamente aos três 
grupos-alvo, ou seja, crianças, adolescentes
e mulheres.

Or. es

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 59
Considerando 17

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência e da droga para a saúde, 
o desenvolvimento psicológico e social e 
para a igualdade de oportunidades das 
pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral.

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência exercida contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres
para a saúde, o desenvolvimento psicológico 
e social e para a igualdade de oportunidades 
das pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 60
Considerando 17 bis (novo)

17 bis. Nos termos do presente programa, 
são consideradas vítimas de violência não 
só as crianças directamente expostas a 
actos de violência, mas também as crianças 
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que presenciam a violência exercida contra 
as suas mães.

Or. sv

Justificação

A violência contra as mulheres que são mães e que, directa ou indirectamente, afectam as 
suas crianças tem repercussões adversas para a saúde emocional e mental destas.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 61
Considerando 19

(19) A União Europeia pode proporcionar 
mais-valia às acções que deverão ser 
predominantemente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através da divulgação e 
do intercâmbio de informações, de 
experiências e de boas práticas, da promoção 
de uma abordagem inovadora, da definição 
conjunta de prioridades, do desenvolvimento 
de redes sempre que adequado, da selecção 
de projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem incluir
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
do tráfico de seres humanos.

(19) A União Europeia pode proporcionar 
mais-valia às acções que deverão ser 
principalmente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os maus tratos dados 
a bebés ou os abusos e a exploração sexual 
exercidos contra as crianças, os adolescentes 
e as mulheres, bem como em matéria de 
protecção das vítimas e dos grupos de risco, 
através da divulgação e do intercâmbio de 
informações, de experiências e de boas 
práticas, da promoção de uma abordagem 
inovadora, da definição conjunta de 
prioridades, do desenvolvimento de redes, a 
fim de apoiar as vítimas de violência 
sexual, psicológica ou física e os grupos de
risco; sempre que adequado, da selecção de 
projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções incluem
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
do tráfico de seres humanos.

Or. it

Justificação

Nos tratados internacionais, convencionou-se que o conceito de "criança" se refere às  
pessoas de idade compreendida entre 0 e 18 anos, enquanto o conceito de "adolescente"' se 
refere a pessoas com idade não superior a 25 anos.
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Convém atentar que os recém-nascidos também são vítimas de abusos. Finalmente, deveria 
ter-se em conta o problema da violência e dos abusos contra crianças e mulheres 
introduzidas na UE através do tráfico de seres humanos.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 62
Considerando 19

(19) A União Europeia pode proporcionar
mais-valia às acções que deverão ser 
predominantemente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através da divulgação e 
do intercâmbio de informações, de 
experiências e de boas práticas, da promoção 
de uma abordagem inovadora, da definição 
conjunta de prioridades, do desenvolvimento 
de redes sempre que adequado, da selecção 
de projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem incluir 
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
do tráfico de seres humanos.

(19) A União Europeia proporcionará
mais-valia às acções que devem ser 
predominantemente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através da divulgação e 
do intercâmbio de informações, de 
experiências e de boas práticas, da promoção 
de uma abordagem inovadora, da definição 
conjunta de prioridades, do desenvolvimento 
de redes sempre que adequado, da selecção 
de projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem incluir 
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
do tráfico de seres humanos.

Or. es

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 63
Considerando 19 bis (novo)

19 bis. O principal objectivo das medidas 
da União Europeia contra a violência é
impedir e combater todas as formas de 
violência, de modo a erradicar
completamente este crime violação grave 
dos Direitos do Homem. Para alcançar este 
objectivo, são necessárias metas parciais,
claras e credíveis, como, por exemplo,
reduzir para metade o número de vítimas
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da violência e do tráfico de seres humanos
nos próximos dez anos.

Or. sv

Justificação

São necessárias metas parciais concretas, para avançar na via do objectivo geral de 
erradicação total da violência contra as mulheres e as crianças.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 64
Considerando 20 bis (novo)

20 bis. A rede europeia de provedores da 
criança reúne instituições independentes de 
defesa dos direitos da criança de 24 
Estados-Membros do Conselho da Europa. 
Os seus objectivos são incentivar a 
aplicação o mais completa possível da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, 
apoiar a actividade de grupos de pressão 
em prol dos direitos da criança, partilhar 
informações, abordagens e estratégias e 
promover o desenvolvimento de instituições
independentes eficazes de defesa dos 
direitos da criança.

Or. en

Justificação

A rede europeia de provedores da criança (ENOC) foi formalmente criada em Junho de 
1997, numa reunião em Trondheim, na Noruega. A rede faz a ligação entre instituições
independentes de defesa dos direitos da criança de doze países da Europa e de 24 dos 
Estados-Membros do Conselho da Europa. 

Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 65
Artigo 1, nº 1

1. É criado o programa «Luta contra a 
violência (Daphne) e informação e 
prevenção em matéria de droga», a seguir 

1. É criado o programa específico «Luta 
contra a violência (que prossegue as 
políticas e objectivos instituídos nos 
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designado o «programa», no âmbito do 
programa geral «Direitos fundamentais e 
justiça», a fim de contribuir para reforçar o 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça.

programas Daphne e Daphne II ) e 
informação e prevenção em matéria de 
droga», a seguir designado o «programa», no 
âmbito do programa geral «Direitos 
fundamentais e justiça», a fim de contribuir 
para reforçar o espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça.

Or. it

Justificação

Cf. alteração relativa ao título da proposta legislativa.

Impõe-se, além disso, indicar que o programa de luta contra a violência ora proposto mais 
não é do que uma continuação dois programas anteriores, denominados Daphne (2000-2003) 
e Daphne II (2004-2008).

Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 66
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
Definições 

Para efeitos do presente programa, o termo 
"crianças" cobre a faixa etária dos 0 aos
18 anos, em conformidade com os 
instrumentos internacionais relativos aos 
direitos da criança.
Contudo, os projectos que comportem 
acções projectadas especificamente para 
certos grupos, como por exemplo, 
"adolescentes" (13-18 anos) ou pessoas
com idade compreendida entre os 12 e os 
25 anos, são considerados acções dirigidas
aos "jovens".

Or. it

Justificação

É muito importante definir legalmente os conceitos de "crianças" e "jovens" em conformidade 
com o acervo internacional nesta matéria.
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Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 67
Artigo 2, nº 1, alínea a)

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência e
através da informação sobre a droga e da 
prevenção do seu consumo.

(a) Contribuir para o desenvolvimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 68
Artigo 2, nº 1, alínea a)

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência e 
através da informação sobre a droga e da 
prevenção do seu consumo.

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência.

Or. en

Justificação

Todas as pessoas devem ser protegidas contra violência, independentemente da sua seu 
carácter de cidadãos.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 69
Artigo 2, nº 1, alínea a)

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência e 
através da informação sobre a droga e da 
prevenção do seu consumo.

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência 
exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres.

Or. es
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Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 70
Artigo 2, nº 1, alínea b)

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

(b) Proteger as pessoas contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

Or. en

Justificação

Todas as pessoas devem ser protegidas contra violência, independentemente da sua 
cidadania.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 71
Artigo 2, nº 1, alínea b)

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

(b) Proteger os cidadãos contra a violência 
exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres e contra o 
tráfico de seres humanos e dessa forma 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 72
Artigo 2, nº 1, alínea c)

(c) Prevenir e reduzir o consumo de droga, 
a toxicodependência e os efeitos nocivos da 
droga.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as pessoas devem ser protegidas contra violência, independentemente da sua 
cidadania.
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Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 73
Artigo 2, nº 1, alínea c)

(c) Prevenir e reduzir o consumo de droga, 
a toxicodependência e os efeitos nocivos da 
droga.

Suprimido

Or. es

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 74
Artigo 2, nº 1, alínea c)

(c) Prevenir e reduzir o consumo de droga, 
a toxicodependência e os efeitos nocivos da 
droga.

(c) Prevenir todas as formas de violência, 
incluindo o tráfico de seres humanos, de 
forma a reduzir para metade o número de 
vítimas nos próximos dez anos.

Or. sv

Justificação

São necessárias metas parciais concretas, para avançar na via do objectivo geral de 
erradicação desta forma de crime e violação grave dos direitos humanos.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 75
Artigo 2, nº 2

2. Sem prejuízo dos objectivos e 
prerrogativas da Comunidade Europeia, os 
objectivos gerais do programa contribuirão 
para o desenvolvimento das políticas 
comunitárias, mais especificamente no 
domínio da protecção da saúde pública, da 
igualdade entre homens e mulheres, da 
protecção dos direitos das crianças e da luta 
contra o tráfico de seres humanos e a 
exploração sexual.

2. Sem prejuízo dos objectivos e 
prerrogativas da Comunidade Europeia, os 
objectivos gerais do programa contribuirão 
para o desenvolvimento das políticas 
comunitárias, mais especificamente no 
domínio da protecção da saúde pública, da 
igualdade entre homens e mulheres, da 
protecção dos direitos das crianças e da luta 
contra o tráfico de seres humanos e a 
exploração sexual.

Or. en
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Justificação

A luta contra o tráfico dos seres humanos está coberta por outros programas da União 
Europeia.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 76
Artigo 3, alínea a)

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres 
através da adopção de medidas de prevenção 
e de ajuda às vítimas e aos grupos de risco 
com base nas acções seguintes:

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres 
através da adopção de medidas de prevenção 
e de ajuda e protecção às vítimas e aos 
grupos de risco com base nas acções 
seguintes:

Or. en

Justificação

A protecção das vítimas deve ser incluída nos objectivos do presente programa.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 77
Artigo 3, alínea a), ponto 1 

• assistir e encorajar as ONG e outras 
organizações que exercem actividades no 
domínio da protecção contra a violência, da 
prevenção da violência e da assistência às 
vítimas;

• assistir e encorajar as ONG, organismos,
organizações e associações que exercem 
actividades no domínio da protecção contra 
a violência exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres, da prevenção
da violência e da assistência às vítimas, 
tanto a nível nacional e europeu como em 
países terceiros;

Or. es

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 78
Artigo 3, alínea a), ponto 2 
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• desenvolver e realizar acções de 
sensibilização orientadas para sectores 
específicos, conceber material de apoio para 
completar o material já existente, ou adaptar 
e utilizar o material existente noutras zonas 
geográficas ou destinado a outros grupos-
alvo;

• desenvolver e realizar acções de 
sensibilização orientadas para sectores 
específicos, por exemplo, profissões e 
grupos da população específicos e autores 
de violência, conceber material de apoio 
para completar o material já existente, ou 
adaptar e utilizar o material existente noutras 
zonas geográficas ou destinado a outros 
grupos-alvo;

Or. sv

Justificação

Exemplos de profissões enquanto grupos-alvo para acções de sensibilização são: o pessoal 
que trata das mulheres e das crianças vítimas de violência, bem como agentes de polícia, 
pessoal judicial, profissionais da saúde, professores e assistentes sociais e para a juventude,
pessoal médico do sector judicial, psicólogos e terapeutas infantis. Deve igualmente ser 
incluída a formação destinada a aumentar a sensibilização para os crimes de honra
perpetrados contra profissões e grupos específicos da população.

Alteração apresentada por Martine Roure

Alteração 79
Artigo 3, alínea a), ponto 4 bis (novo) 

- elaborar e executar acções específicas 
orientadas para grupos de risco, a fim de 
evitar os maus tratos a recém-nascidos.

Or. fr

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 80
Artigo 3, alínea b), ponto 1

• criar redes multidisciplinares; • criar redes multidisciplinares, em 
particular para apoiar as vítimas da
violência exercida contra crianças, 
adolescentes e mulheres e as vítimas do
tráfico de seres humanos;

Or. es
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Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 81
Artigo 3, alínea b), ponto 3

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de 
certas profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência sob todas as 
suas formas, por exemplo, de autoridades 
nacionais, regionais e locais e certas
profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 82
Artigo 3, alínea b), ponto 3

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de 
certas profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de 
certas profissões e grupos da população, a 
fim de melhorar a sua compreensão deste 
fenómeno e promover o princípio da 
tolerância zero em relação à violência, bem 
como para encorajar o apoio às vítimas e a 
comunicação de casos de violência às 
autoridades competentes;

Or. sv

Justificação

Exemplos de profissões enquanto grupos-alvo para acções de sensibilização são: o pessoal 
que trata das mulheres e das crianças vítimas de violência, bem como agentes de polícia, 
pessoal judicial, profissionais da saúde, professores e assistentes sociais e para a juventude,
pessoal médico do sector judicial, psicólogos e terapeutas infantis. Deve igualmente ser 
incluída a formação destinada a aumentar a sensibilização para os crimes de honra
perpetrados contra profissões e grupos específicos da população.
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Alteração apresentada por IAntonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 83
Artigo 3, alínea b), ponto 4

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência exercida contra crianças, 
adolescentes e mulheres, analisar e 
combater as causas profundas da violência a 
todos os níveis da sociedade;

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 84
Artigo 3, alínea b), ponto 4

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar, prevenir e combater as 
causas profundas da violência a todos os 
níveis da sociedade;

Or. sv

Justificação

É igualmente importante prevenir as causas da violência.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 85
Artigo 3, alínea c)

(c) Associar a sociedade civil à aplicação e 
ao desenvolvimento da Estratégia e dos 
Planos de Acção da União Europeia em 
matéria de droga.

Suprimido

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 86
Artigo 3, alínea d)

(d) Acompanhar, aplicar e avaliar as 
acções específicas realizadas no âmbito dos 
Planos de Acção em matéria de droga para 

Suprimido
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os períodos compreendidos entre 2005 e 
2008 e 1009 e 2012.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 87
Artigo 4, alínea b)

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. sv

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 88
Artigo 4, alínea d)

(d) Subvenção de funcionamento destinada a
co-financiar as despesas associadas ao 
programa de trabalho permanente da 
Federação Europeia para as Crianças 
Desaparecidas e Vítimas de Exploração 
Sexual, que tem uma missão de interesse 
geral europeu no domínio dos direitos e da 
protecção das crianças.

(d) Subvenção de funcionamento destinada a 
co-financiar as despesas associadas ao 
programa de trabalho permanente da 
Federação Europeia para as Crianças 
Desaparecidas e Vítimas de Exploração 
Sexual e à rede europeia de provedores 
para a criança, que tem uma missão de 
interesse geral europeu no domínio dos 
direitos e da protecção das crianças.

Or. en

Justificação

A rede europeia de provedores da criança (ENOC) reúne instituições independentes de 
defesa dos direitos da criança de 24 Estados-Membros do Conselho da Europa.

Alteração apresentada por Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Alteração 89
Artigo 6, nº 1

1. O programa é destinado a todos os grupos 
directa ou indirectamente confrontados com 
os fenómenos da violência e da droga.

1. O programa é destinado a todos os grupos 
directa ou indirectamente confrontados com 
a violência sob todas as suas formas e o 
tráfico de seres humanos.
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Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 90
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores, 
o pessoal do serviço de controlo fronteiriço,
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 91
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, líderes de organizações 
infantis e juvenis, a polícia, a polícia e os 
assistentes sociais, as autoridades locais e 
nacionais, o pessoal médico e paramédico, 
os profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

Or. sv

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 92
Artigo 7 bis (novo)
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Artigo 7º bis
Reconhecimento do financiamento

Todas as instituições, associações ou redes 
subvencionadas ao abrigo do presente
programa reconhecerão o apoio que 
recebem da Comunidade. Para esse efeito, 
a Comissão estabelecerá directrizes 
pormenorizadas sobre transparência.

Or. sv

Justificação

O apoio financeiro da UE deveria ser sempre reconhecido. Não se trata simplesmente de uma 
questão de transparência, mas também de uma ferramenta importante de sensibilização para 
as acções da União

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 93
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão zelará por que o convite 
à apresentação de propostas seja simples, 
compreensível e não constitua um encargo 
burocrático. Sempre que necessário, o 
convite à apresentação de propostas será 
organizado em duas fases, exigindo-se na 
primeira fase apenas a documentação 
estritamente necessária para a avaliação da 
proposta.

Or. sv

Justificação

Muitas das organizações que recebem o apoio financeiro da Comunidade queixam-se de que 
o processo de requerimento é demasiado burocrático, que os requisitos de notificação são 
demasiado elevados e que a Comissão é lenta na execução dos pagamentos. Por conseguinte, 
os procedimentos deveriam, na medida do possível, limitar-se ao estritamente necessário.

Alteração apresentada por Giusto Catania

Alteração 94
Artigo 9, nº 5, travessão 4
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– impacto geográfico das actividades 
empreendidas;

– impacto geográfico e social das 
actividades empreendidas;

Or. en

Justificação

A avaliação terá igualmente em conta o impacto social das actividades.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 95
Artigo 9, nº 6

6. Por força do disposto no nº 2 do artigo 
113º do Regulamento Financeiro, o princípio 
da degressividade não se aplica à subvenção 
de funcionamento concedida à Federação 
Europeia para as Crianças Desaparecidas e 
Vítimas de Exploração Sexual, que tem uma 
missão de interesse geral europeu no 
domínio dos direitos e da protecção das 
crianças.

6. Por força do disposto no nº 2 do artigo 
113º do Regulamento Financeiro, o princípio 
da degressividade não se aplica à subvenção 
de funcionamento concedida à Federação 
Europeia para as Crianças Desaparecidas e 
Vítimas de Exploração Sexual e a rede 
europeia de provedores da criança, que têm
uma missão de interesse geral europeu no 
domínio dos direitos e da protecção das 
crianças.

Or. sv

Justificação

Ver justificação da alteração 2.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 96
Artigo 10, nº 2

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8.º.

2. O comité adoptará o seu regulamento 
interno.

Or. sv

Justificação

Em 1970, o Tribunal de Justiça estatuiu (acórdão no processo Köster 25/70) que o Conselho 
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tem o direito, como autoridade legislativa, de delegar algumas das suas competências
executivas à Comissão. O tribunal indicou igualmente que sempre que haja delegação de
poderes, os princípios e as condições para o exercício desses poderes devem ser 
especificados (por exemplo, estabelecimento de comités com representantes dos 
Estados-Membros encarregados de assistir a Comissão), assim como a competência para
revogar essa delegação.

Estes princípios foram incorporados no artigo 202.° do Tratado CE. Contudo, em aplicação 
do artigo 202.° (na Decisão 1999/468/CE sobre procedimentos de comité), o Conselho 
"esqueceu-se" de conceder ao Parlamento Europeu o mesmo direito de revogação de
competências para os actos jurídicos adoptados no âmbito do processo de co-decisão.

Para gozar de tal direito, o Parlamento Europeu precisaria de o incorporar na decisão 
original relativa à delegação de poderes executivos; é esse o objectivo das alterações ao
artigo 10º. Em vez de remeter para os artigos da Decisão 1999/468/CE, as alterações 
reproduzem o seu conteúdo no que respeita ao papel do Conselho e propõem privilégios 
semelhantes para o Parlamento Europeu (incluindo poderes de revogação da delegação de 
competências). 

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 97
Artigo 10, nº 3

3. O comité adoptará o seu regulamento 
interno.

3. Sempre que na presente decisão forem 
estabelecidas condições especiais para a 
adopção das medidas de execução, o 
representante da Comissão apresenta ao 
comité e ao Parlamento Europeu um 
projecto das medidas a tomar.
O comité dá parecer sobre esse projecto 
num prazo que o presidente pode fixar em 
função da urgência da questão, o qual
porém não pode nunca ser inferior a um 
mês. O parecer é emitido pela maioria 
prevista no nº 2 do artigo 205º do Tratado 
para a adopção das decisões que o 
Conselho deve tomar sob proposta da 
Comissão. Os votos dos representantes dos 
Estados-Membros são ponderados de 
acordo com as disposições do artigo 
supracitado. O presidente não participa na
votação.

Or. sv
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Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 2 do artigo 10º.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 98
Artigo 10, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão aprovará as medidas 
projectadas se forem conformes com o 
parecer do comité e se comissão competente 
do Parlamento Europeu não tiver 
formulado qualquer objecção. 

Or. sv

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 2 do artigo 10º. 

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 99
Artigo 10, nº 3 ter (novo)

3 ter. Se as medidas projectadas não forem
conformes com o parecer do comité, ou na
falta de parecer, ou se comissão competente 
do Parlamento Europeu tiver formulado
uma objecção, a Comissão apresentará 
imediatamente ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu uma proposta relativa 
às medidas a tomar.

Or. sv

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 2 do artigo 10º.
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Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 100
Artigo 10, nº 3 quater (novo)

3 quater. Se, no prazo de três meses a 
contar da data do envio, a proposta não 
tiver sido rejeitada, nem pelo Parlamento 
Europeu, deliberando por maioria absoluta 
dos membros que o compõem, nem pelo 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, é a mesma adoptada pela 
Comissão. Caso contrário, a Comissão 
apresenta uma proposta modificada ou 
apresenta uma proposta legislativa com 
base no Tratado.

Or. sv

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 2 do artigo 10º.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 101
Artigo 10, nº 3 quinquies (novo)

3 quinquies. Sem prejuízo das medidas de 
execução já adoptadas, a aplicação das 
disposições da presente decisão relativas à 
adopção de disposições técnicas e decisões 
terminará quatro anos após a data de 
entrada em vigor da presente decisão. 
Deliberando sob proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
decidir prolongar o período de validade das 
disposições em causa, de acordo com o 
processo estabelecido no artigo 251º do 
Tratado. Para esse efeito, reexaminam as 
referidas disposições antes da expiração do 
prazo de quatro anos. 

Or. sv

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 2 do artigo 10º.
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Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 102
Artigo 12, nº 1

1. O orçamento para a execução do presente 
instrumento é de 138,2 milhões de euros 
para o período indicado no artigo 1.°.

1. O orçamento para a execução do
programa específico "Luta contra a
violência (Daphne)" é conforme com as
novas Perspectivas Financeiras.

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se dada a alteração introduzida no título da proposta 
legislativa e tendo em conta as Perspectivas Financeiras. 

Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 103
Artigo 12, nº 2

2. Os recursos orçamentais consagrados às 
acções previstas no presente programa serão 
inscritos nas dotações anuais do orçamento 
geral da União Europeia. As dotações 
anuais são autorizadas pela Autoridade 
Orçamental, dentro dos limites das 
Perspectivas Financeiras.

2. Os recursos orçamentais consagrados às 
acções previstas no presente programa serão 
inscritos nas dotações anuais do orçamento 
geral da União Europeia. As dotações são 
autorizadas pela Autoridade Orçamental, 
dentro dos limites das Perspectivas 
Financeiras.

Or. it

Justificação

Ver alteração ao título da proposta legislativa.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 104
Artigo 15, nº 3, alínea a)

(a) Um relatório de avaliação intercalar 
sobre os resultados e os aspectos qualitativos 
e quantitativos da execução do programa até 

(a) Um relatório de avaliação intercalar 
sobre os resultados e os aspectos qualitativos 
e quantitativos da execução do programa até 
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31 de Março de 2011; 31 de Março de 2011, acompanhado da lista 
dos projectos e medidas subvencionadas;

Or. it

Justificação

Seria útil que a Comissão anexasse a lista dos projectos e medidas subvencionadas.

Alteração apresentada por Roberta Angelilli

Alteração 105
Artigo 15, nº 3, alínea c)

(c) Um relatório de avaliação ex post até 31 
de Dezembro de 2014.

(c) Um relatório de avaliação ex post sobre a 
aplicação e os resultados do programa até 
31 de Dezembro de 2014.

Or. it

Justificação

Seria útil proceder a uma avaliação final dos resultados alcançados no período de aplicação 
do programa.

Alteração apresentada por Inger Segelström

Alteração 106
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
Publicação dos projectos

A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, publicará anualmente a 
lista dos projectos financiados ao abrigo do 
presente programa acompanhada de uma 
breve descrição de cada projecto.

Or. sv

Justificação

Este aspecto é importante do ponto de vista da transparência.
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