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Predlog Sklepa (KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 55
Naslov

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi posebnega programa „Boj proti 
nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe 
drog in obveščanje“ za obdobje 2007–2013 
v okviru splošnega programa „Temeljne 
pravice in pravosodje“

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi posebnega programa „Boj proti 
nasilju (Daphne)“ za obdobje 2007–2013 v 
okviru splošnega programa „Temeljne 
pravice in pravosodje“

(Ta sprememba velja za celotno besedilo. 
Sprejetje predloga spremembe pomeni, da 
bo treba izvesti ustrezne spremembe v okviru 
celotnega besedila.)

Or. es

Obrazložitev

Seksistično nasilje in nasilje nad drugimi skupinami je treba obravnavati v posebnem 
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programu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 3

(3) Fizično, spolno in psihično nasilje nad 
otroki, mladimi in ženskami, vključno z 
grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali 
samovoljnim odvzemom prostosti, ki se 
pojavlja v javnem ali zasebnem življenju, 
predstavlja kršitev njihovih pravic do 
življenja, varnosti, svobode, dostojanstva ter 
telesne in čustvene celovitosti, pa tudi 
ogroženost za telesno in duševno zdravje 
žrtev takega nasilja. Učinki takega nasilja so 
tako razširjeni po Skupnosti, da predstavljajo 
resnično nevarnost za zdravje in ovirajo 
uživanje varnega, svobodnega in pravičnega 
državljanstva.

(3) Fizično, spolno in psihično nasilje nad 
otroki, mladimi in ženskami, zlasti nasilje, 
ki je povezano s trgovanjem z ljudmi in 
njihovim spolnim izkoriščanjem, ter nasilje 
v družini, saj tovrstna dejanja, prisila ali 
samovoljni odvzem prostosti, ki se pojavlja 
v javnem ali zasebnem življenju, 
predstavljajo kršitev njihovih pravic do 
življenja, varnosti, svobode, dostojanstva ter 
telesne in čustvene celovitosti, pa tudi 
ogroženost za telesno in duševno zdravje 
žrtev takega nasilja. Učinki takega nasilja so 
tako razširjeni po Skupnosti, da predstavljajo 
resnično nevarnost za zdravje in ovirajo 
uživanje varnega, svobodnega in pravičnega 
državljanstva.

Or. en

Obrazložitev

Boj proti nasilju mora vključevati vse oblike nasilja in zlasti nasilje, ki je povezano s 
trgovanjem z ljudmi, in z nasiljem v družini. Zato morata biti obe obliki nasilja jasno 
vključeni v posebne cilje programa.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 7

Evropski parlament je pozval Komisijo, med 
drugim s svojima Resolucijama z dne 19. 
maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom „Za 
nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“ in z dne 20. septembra 2001 o 
pohabljanju ženskih spolnih organov, da 
pripravi in izvede akcijske programe za boj 

Evropski parlament je pozval Komisijo, med 
drugim s svojimi Resolucijami z dne 19. 
maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom „Za 
nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“, z dne 20. septembra 2001 o 
pohabljanju ženskih spolnih organov in z 
dne 17. januarja 2006 o strategijah za 
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proti nasilju. preprečevanje trgovanja z ženskami in 
otroki, ki so izpostavljeni spolnemu 
izkoriščanju, da pripravi in izvede akcijske 
programe za boj proti nasilju.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) izvajanje tega posebnega programa 
„Boj proti nasilju (Daphne)“ mora biti 
uravnoteženo osredotočeno na tri ciljne 
skupine, tj. otroke, mlade in ženske.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 17

(17) Pomembno in potrebno je zavedati se 
resnih takojšnjih in dolgoročnih učinkov 
nasilja in drog na zdravje, psihološki in 
socialni razvoj ter na enake možnosti 
vpletenih, posameznikov, družin in 
skupnosti ter visokih socialnih in 
gospodarskih stroškov za družbo kot celoto. 

(17) Pomembno in potrebno je zavedati se 
resnih takojšnjih in dolgoročnih učinkov 
nasilja nad otroki, mladimi in ženskami na 
zdravje, psihološki in socialni razvoj ter na 
enake možnosti vpletenih, posameznikov, 
družin in skupnosti ter visokih socialnih in 
gospodarskih stroškov za družbo kot celoto. 

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17 a) poleg otrok, ki so neposredno 
izpostavljeni nasilju, bi morali upoštevati 
kot žrtve nasilja tudi otroke, ki so priče 
nasilja nad materami.
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Or. sv

Obrazložitev

Nasilje nad ženskami, ki so matere, posredno ali neposredno vpliva na njihove otroke in ima 
škodljive posledice za čustveno in duševno zdravje otrok.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 19

(19) Glede preprečevanja nasilja, vključno z 
zlorabljanjem in spolnim izkoriščanjem, ki 
se izvaja nad otroki, mladimi in ženskami, 
ter zaščite žrtev in ogroženih skupin lahko 
Evropska unija prispeva dodano vrednost 
ukrepom, ki jih sprejemajo pretežno države 
članice, in sicer z razširjanjem in izmenjavo 
informacij, izkušenj ter dobrih praks; 
spodbujanjem inovativnega pristopa; 
skupnim oblikovanjem prednostnih nalog; 
razvijanjem mrež; izborom projektov na 
ravni celotne Skupnosti; ter spodbujanjem in 
udeležbo vseh zadevnih strank. Ti ukrepi bi 
morali vključevati tudi otroke in ženske, ki 
so prispele v države članice v okviru 
trgovanja z ljudmi.

(19) Glede preprečevanja nasilja, vključno s 
trpinčenjem dojenčkov ali z zlorabljanjem 
in spolnim izkoriščanjem, ki se izvaja nad 
otroki, mladimi in ženskami, ter zaščite žrtev 
in ogroženih skupin lahko Evropska unija 
prispeva dodano vrednost ukrepom, ki jih 
sprejemajo predvsem države članice, in sicer 
z razširjanjem in izmenjavo informacij, 
izkušenj ter dobrih praks; spodbujanjem 
inovativnega pristopa; skupnim 
oblikovanjem prednostnih nalog; 
razvijanjem mrež, zlasti za podporo žrtvam
spolnega, psihološkega ali fizičnega nasilja 
in ogroženim skupinam; ustreznim izborom 
projektov na ravni celotne Skupnosti; ter 
spodbujanjem in udeležbo vseh zadevnih 
strank. Ti ukrepi zadevajo tudi otroke in 
ženske, ki so prispele v države članice v 
okviru trgovanja z ljudmi.

Or. it

Obrazložitev

V mednarodnih pogodbah je dogovorjeno, da se pojem „otrok“ nanaša na osebe stare med 0 
in 18 let, pojem „mladi“ pa na osebe, mlajše od 25 let [opomba: ta del predloga spremembe 
se nanaša na predlog spremembe, ki ne zadeva italijanske različice].

Treba se je zavedati, da so tudi dojenčki žrtve zlorabe. Končno pa je treba upoštevati težavo 
nasilja in drugih zlorab nad otroki in ženskami, ki jih je v EU prineslo trgovanje z ljudmi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 19

(19) Glede preprečevanja nasilja, vključno z 
zlorabljanjem in spolnim izkoriščanjem, ki 
se izvaja nad otroki, mladimi in ženskami, 
ter zaščite žrtev in ogroženih skupin lahko
Evropska unija prispeva dodano vrednost 
ukrepom, ki jih sprejemajo pretežno države 
članice, in sicer z razširjanjem in izmenjavo 
informacij, izkušenj ter dobrih praks; 
spodbujanjem inovativnega pristopa; 
skupnim oblikovanjem prednostnih nalog; 
razvijanjem mrež; izborom projektov na 
ravni celotne Skupnosti; ter spodbujanjem in 
udeležbo vseh zadevnih strank. Ti ukrepi bi 
morali vključevati tudi otroke in ženske, ki 
so prispele v države članice v okviru 
trgovanja z ljudmi. 

Glede preprečevanja nasilja, vključno z 
zlorabljanjem in spolnim izkoriščanjem, ki 
se izvajajo nad otroki, mladimi in ženskami, 
ter zaščite žrtev in ogroženih skupin bo
Evropska unija prispevala dodano vrednost 
ukrepom, ki jih sprejemajo predvsem države 
članice, z razširjanjem in izmenjavo 
informacij, izkušenj ter dobrih praks; 
spodbujanjem inovativnega pristopa; 
skupnim oblikovanjem prednostnih nalog; 
razvijanjem mrež; izborom projektov na 
ravni celotne Skupnosti; ter spodbujanjem in 
udeležbo vseh zadevnih strank. Ti ukrepi bi 
morali vključevati tudi otroke in ženske, ki 
so prispele v države članice v okviru 
trgovanja z ljudmi. 

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19 a) splošni cilj ukrepov Evropske unije 
proti nasilju je preprečiti vse oblike nasilja 
in se bojevati proti njemu, da bi popolnoma 
odpravili ta kriminal in očitne kršitve 
človekovih pravic. Za doseganje tega cilja 
so potrebni jasni in verodostojni cilji, kot je 
prepolovitev števila žrtev nasilja ali 
trgovanja z ljudmi v naslednjem obdobju 
desetih let.

Or. sv

Obrazložitev

Posebni cilji so potrebni za doseganje napredka v smeri splošnega cilja popolne odprave 
nasilja nad ženskami in otroki.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20 a) Evropska mreža ombudsmanov za 
otroke združuje neodvisne ustanove za 
varovanje previc otrok v 24 državah 
članicah Sveta Evrope. Cilji te mreže so 
spodbujati čim boljše izvajanje Konvencije 
o pravicah otrok, podpirati skupno 
lobiranje za pravice otrok, izmenjavati 
informacije, pristope in strategije, ter 
spodbujati razvoj učinkovitih neodvisnih 
uradov za otroke.

Or. en

Obrazložitev

Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC) je bila uradno ustanovljena junija 1997, na 
seji v Trondheimu na Norveškem. Mreža združuje neodvisne ustanove za varovanje pravic 
otrok v 24 državah članicah Sveta Evrope.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 65
Člen 1, odstavek 1

1. Ta sklep vzpostavlja program „Boj proti 
nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe 
drog in obveščanje“, v nadaljnjem besedilu 
„program“, v okviru splošnega programa 
„Temeljne pravice in pravosodje“, ki naj bi 
prispeval h krepitvi območja svobode, 
varnosti in pravice.

1. Ta sklep vzpostavlja poseben program 
„Boj proti nasilju“, ki nadaljuje politike in 
cilje, določene v programih Daphne in 
Daphne II) , v nadaljnjem besedilu 
„program“, v okviru splošnega programa 
„Temeljne pravice in pravosodje“, ki naj bi 
prispeval h krepitvi območja svobode, 
varnosti in pravice. 

Or. it

Obrazložitev

Primerjaj predlog spremembe z naslovom zakonodajnega predloga.

Treba je navesti tudi, da je predlagani program proti nasilju le nadaljevanje dveh predhodnih 
programov Daphne (2000-2003) in Daphne II (2004-2008).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 66
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Opredelitve

Za namene tega programa pojem „otrok“ 
pokriva starostni razpon od 0 do 18 let, kar 
je v skladu z mednarodnimi instrumenti o 
pravicah otrok.
Vendar pa projekti, ki vsebujejo ukrepe, 
posebej namenjene skupinam, kot so 
„adolescenti“ (od 13 do 18 let), ali osebam, 
starim med 12 in 25 let, štejejo za ukrepe, 
namenjene „mladim“.

Or. it

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se pojma „otroci“ in „mladi“ pravno opredelita v skladu z 
mednarodnim pravnim redom na tem področju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 67
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju ter obveščanjem in preprečevanjem 
uporabe drog.

Prispevati k razvoju območja svobode, 
varnosti in pravice z bojem proti nasilju.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 68
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja (a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
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svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju ter obveščanjem in preprečevanjem 
uporabe drog.

svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju.

Or. en

Obrazložitev

Vsako osebo se zaščiti pred nasiljem, ne glede na njegovo/njeno državljanstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 69
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju ter obveščanjem in preprečevanjem 
uporabe drog.

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju nad otroki, mladimi in ženskami.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 70
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije.

(b) Zaščititi vsako osebo pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije.

Or. en

Obrazložitev

Vsako osebo se zaščiti pred nasiljem, ne glede na njegovo/njeno državljanstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 71
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in (b) Zaščititi državljane pred nasiljem nad 
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doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije. 

otroki, mladimi in ženskami in pred 
trgovanjem z ljudmi in tako doseči visoko 
raven varovanja zdravja, blaginje in socialne
kohezije.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 72
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) Preprečevati in zmanjševati uporabo 
drog, odvisnost od drog in škodo zaradi 
uporabe drog.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsako osebo se zaščiti pred nasiljem, ne glede na njegovo/njeno državljanstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 73
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) Preprečevati in zmanjševati uporabo 
drog, odvisnost od drog in škodo zaradi 
uporabe drog.

črtano

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 74
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) Preprečevati in zmanjševati uporabo 
drog, odvisnost od drog in škodo zaradi 
uporabe drog.

(c) Preprečevati vse oblike nasilja, vključno 
s trgovanjem z ljudmi, tako da se bo število 
žrtev nasilja v prihodnjih desetih letih 
najmanj prepolovilo.
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Or. sv

Obrazložitev

Posebni cilji so potrebni za doseganje napredka v smeri splošnega cilja popolne odprave te 
težje oblike kriminala in očitnih kršitev človekovih pravic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 75
Člen 2, odstavek 2

2. Splošni cilji programa brez poseganja v 
cilje in pooblastila Evropske skupnosti 
prispevajo k razvoju politik Skupnosti, 
natančneje politik, povezanih z varovanjem 
javnega zdravja, enakostjo spolov, varstvom 
pravic otrok in bojem proti trgovini z ljudmi
in spolnemu izkoriščanju.

2. Splošni cilji programa brez poseganja v 
cilje in pooblastila Evropske skupnosti 
prispevajo k razvoju politik Skupnosti, 
natančneje politik, povezanih z varovanjem 
javnega zdravja, enakostjo spolov, varstvom 
pravic otrok in spolnemu izkoriščanju.

Or. en

Obrazložitev

Boj proti trgovini z ljudmi pokrivajo drugi programi Evropske unije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 76
Člen 3, točka (a)

(a) Preprečevati vse oblike nasilja, ki se 
pojavljajo na javnem ali zasebnem področju, 
nad otroki, mladimi in ženskami ter bojevati 
se proti njim s sprejetjem preventivnih 
ukrepov ter zagotavljanjem podpore žrtvam 
in ogroženim skupinam, in sicer:

(a) Preprečevati vse oblike nasilja, ki se 
pojavljajo na javnem ali zasebnem področju, 
nad otroki, mladimi in ženskami ter bojevati 
se proti njim s sprejetjem preventivnih 
ukrepov ter zagotavljanjem podpore in 
zaščite žrtvam in ogroženim skupinam, in 
sicer:

Or. en

Obrazložitev

Zaščita žrtev se vključi v vse cilje programa.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 77
Člen 3, točka (a), alinea 1

s pomočjo in spodbujanjem NVO in drugih
organizacij, ki delujejo na področju zaščite 
pred nasiljem in preprečevanja nasilja ter 
pomoči žrtvam; 

s pomočjo in spodbujanjem NVO, organov, 
organizacij in združenj, ki delujejo na 
področju zaščite pred nasiljem nad otroki, 
mladimi in ženskami ter pomoči žrtvam, 
tako na nacionalni kot na evropski ravni in 
v tretjih državah;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 78
Člen 3, točka a, alinea 2

• z razvijanjem in izvajanjem ukrepov za 
ozaveščanje, usmerjenih k posebnim 
skupinam, z izdelavo gradiv za 
dopolnjevanje že razpoložljivih gradiv ali s 
prilagoditvijo in uporabo obstoječih gradiv 
na drugih geografskih območjih ali za druge 
ciljne skupine;

• z razvijanjem in izvajanjem ukrepov za 
ozaveščanje, usmerjenih k posebnim 
skupinam, na primer posebnim poklicem, 
posebnim skupinam prebivalstva in 
storilcem nasilja, z izdelavo gradiv za 
dopolnjevanje že razpoložljivih gradiv ali s 
prilagoditvijo in uporabo obstoječih gradiv 
na drugih geografskih območjih ali za druge 
ciljne skupine;

Or. sv

Obrazložitev

Primer poklicev, ki so ciljne skupine ukrepov za ozaveščanje je osebje, ki obravnava nasilje 
nad ženskami in otroki, kot so policisti, sodno osebje, zdravstveno osebje, učitelji, mladinski 
in socialni delavci, osebje, ki se ukvarja s stroilci kaznivih dejanj ter otroški psihologi in 
terapevti. Vključiti je treba tudi izobraževanje za ozaveščanje na področju kaznivih dejanj, 
povezanih s častjo, usmerjeno k posebnim poklicem in skupinam prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martine Roure

Predlog spremembe 79
Člen 3, točka (a), alinea 4 a (novo)
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• oblikovati in izvajati posebne ukrepe za 
ogrožene skupine, da se prepreči zlorabo 
dojenčkov.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 80
Člen 3, točka (b), alinea 1

• vzpostavitev multidisciplinarnih mrež; • vzpostavitev multidisciplinarnih mrež, 
zlasti za podporo žrtvam nasilja nad otroki, 
mladimi in ženskami ter žrtvam trgovine z 
ljudmi;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 81
Člen 3, točka (b), alinea 3

• ozaveščanje o nasilju pri ciljnih 
skupinah, kot so posebni poklici, zato da se 
izboljša medsebojno razumevanje in 
spodbudi usvojitev nične strpnosti do nasilja 
ter spodbudi podpora žrtvam in poročanje o 
primerih nasilja pristojnim organom;

• ozaveščanje o vseh oblikah nasilja pri 
ciljnih skupinah, kot so nacionalni, 
regionalni in lokalni organi ter poklici, zato 
da se izboljša medsebojno razumevanje in 
spodbudi usvojitev nične strpnosti do nasilja 
ter spodbudi podpora žrtvam in poročanje o 
primerih nasilja pristojnim organom;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 82
Člen 3, točka b, alinea 3

• ozaveščanje o nasilju pri ciljnih skupinah, 
kot so posebni poklici, zato da se izboljša 
medsebojno razumevanje in spodbudi 
usvojitev nične strpnosti do nasilja ter 
spodbudi podpora žrtvam in poročanje o 

• ozaveščanje o nasilju pri ciljnih skupinah, 
kot so posebni poklici in skupine 
prebivalstva zato da se izboljša medsebojno 
razumevanje in spodbudi usvojitev nične 
strpnosti do nasilja ter spodbudi podpora 
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primerih nasilja pristojnim organom; žrtvam in poročanje o primerih nasilja 
pristojnim organom;

Or. sv

Obrazložitev

Primer poklicev, ki so ciljne skupine ukrepov za ozaveščanje je osebje, ki obravnava nasilje 
nad ženskami in otroki, kot so policisti, sodno osebje, zdravstveno osebje, učitelji, mladinski 
in socialni delavci, osebje, ki se ukvarja s stroilci kaznivih dejanj ter otroški psihologi in 
terapevti. Vključiti je treba tudi izobraževanje za ozaveščanje na področju kaznivih dejanj, 
povezanih s častjo, usmerjeno k posebnim poklicem in skupinam prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 83
Člen 3, točka (b), alinea 4

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem, raziskovanje in obravnavanje 
osnovnih vzrokov nasilja na vseh ravneh 
družbe;

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem nad otroki, mladimi in ženskami, 
raziskovanje in obravnavanje osnovnih 
vzrokov nasilja na vseh ravneh družbe;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 84
Člen 3, točka b, alinea 4

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem, raziskovanje in obravnavanje 
osnovnih vzrokov nasilja na vseh ravneh 
družbe;

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem, raziskovanje, preprečevanje in 
obravnavanje osnovnih vzrokov nasilja na 
vseh ravneh družbe;

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je tudi preprečiti vzroke nasilja.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 85
Člen 3, točka (c)

(c) Vključiti civilno družbo v izvajanje ter 
razvijanje strategije in akcijskih načrtov 
Evropske unije na področju drog.

črtano

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 86
Člen 3, točka (d)

(d) Spremljati, izvajati in vrednotiti 
izvajanje posebnih ukrepov v okviru 
akcijskih načrtov na področju drog v 
obdobjih 2005–2008 in 2009–2012.

črtano

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 87
Člen 4, točka b

Ne zadeva slovenske različice.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 88
Člen 4, točka (d)

(d) donacijo za poslovanje z namenom 
sofinanciranja izdatkov, povezanih s stalnim 
delovnim programom Evropske federacije za 
pogrešane in spolno zlorabljene otroke, ki si 
prizadeva za cilj v splošnem evropskem 

(d) donacijo za poslovanje z namenom 
sofinanciranja izdatkov, povezanih s stalnim 
delovnim programom Evropske federacije za 
pogrešane in spolno zlorabljene otroke in za 
Evrosko mrežo ombudsmanov za otroke, ki 
si prizadeva za cilj v splošnem evropskem 
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interesu na področju pravic in zaščite otrok. interesu na področju pravic in zaščite otrok.

Or. en

Obrazložitev

Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC) združuje neodvisne ustanove za varovanje 
pravic otrok v 24 državah članicah Sveta evrope.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Antonio Masip Hidalgo in Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 89
Člen 6, odstavek 1

1. Program je namenjen vsem skupinam, ki 
neposredno ali posredno obravnavajo nasilje 
in pojav drog.

1. Program je namenjen vsem skupinam, ki 
neposredno ali posredno obravnavajo vse 
oblike nasilja in trgovine z ljudmi.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 90
Člen 6, odstavek 2

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in ogrožene 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, policija 
in socialni delavci, nacionalni organi in 
organi lokalnih skupnosti, zdravstveno in 
reševalno osebje, sodno osebje, NVO, 
sindikati in verske skupnosti. S ciljem 
preprečevanja nasilja je prav tako 
pomembno razmišljati o programih za 
obravnavanje žrtev na eni strani in storilcev 
dejanj na drugi strani.

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in ogrožene 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, osebje 
služb za nadzor meja, policija in socialni 
delavci, nacionalni organi in organi lokalnih 
skupnosti, zdravstveno in reševalno osebje, 
sodno osebje, NVO, sindikati in verske 
skupnosti. S ciljem preprečevanja nasilja je 
prav tako pomembno razmišljati o 
programih za obravnavanje žrtev na eni 
strani in storilcev dejanj na drugi strani.

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 91
Člen 6, odstavek 2

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in ogrožene 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, policija 
in socialni delavci, nacionalni organi in 
organi lokalnih skupnosti, zdravstveno in 
reševalno osebje, sodno osebje, NVO, 
sindikati in verske skupnosti. S ciljem 
preprečevanja nasilja je prav tako 
pomembno razmišljati o programih za 
obravnavanje žrtev na eni strani in storilcev 
dejanj na drugi strani.

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in ogrožene 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, vodje 
organizacij za otroke in mladino, policija in 
socialni delavci, nacionalni organi in organi 
lokalnih skupnosti, zdravstveno in reševalno 
osebje, sodno osebje, NVO, sindikati in 
verske skupnosti. S ciljem preprečevanja 
nasilja je prav tako pomembno razmišljati o 
programih za obravnavanje žrtev na eni 
strani in storilcev dejanj na drugi strani.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 92
Člen 7 a (novo)

Člen 7a
Potrditev financiranja

Vse ustanove, vsa združenja ali vse mreže, 
ki prejemajo pomoč iz tega programa, 
potrdijo podporo, ki jo dobijo od Skupnosti. 
V ta namen Komisija sprejme podrobne 
smernice o preglednosti.

Or. sv

Obrazložitev

Finančno podporo EU je treba vedno potrditi. Ne gre samo za preglednost, ampak tudi za 
pomembno orodje za oblikovanje ozaveščenosti o ukrepih Unije.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 93
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a) Komisija zagotovi, da je poziv k oddaji 
predlogov preprost, razumljiv in da ne 
predstavlja birikratskega bremena. Kadar 
je to primerno, se poziv k oddaji predlogov 
pripravi v dveh fazah, pri čemer se v prvi 
fazi zahteva le dokumente, ki so nujno 
potrebni za oceno predloga.

Or. sv

Obrazložitev

Veliko organizacij, ki prejemajo finančno podporo Skupnosti, se pritožuje, da je postopek 
zaprositve veliko preveč birokratski, da so obveznosti poročanja previsoke in da je Skupnost 
počasna pri izvajanju plačil. Zato bi morali biti, če je to možno, postopki omejeni na bistvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 94
Člen 9, odstavek 5, alinea 4

– geografskega vpliva dejavnosti, ki se 
izvajajo;

– geografskega in socialnega vpliva 
dejavnosti, ki se izvajajo;

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju se upošteva tudi socialni vpliv dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 95
Člen 9, odstavek 6

6. V skladu s členom 113(2) finančne uredbe 
se načelo postopnega zniževanja ne 
uporablja za donacije za poslovanje 
Združenja državnih svetov in vrhovnih 
upravnih organov Evropske unije, saj si 

6. V skladu s členom 113(2) finančne uredbe 
se načelo postopnega zniževanja ne 
uporablja za donacije za poslovanje 
Združenja državnih svetov in vrhovnih 
upravnih organov Evropske unije ter 
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združenje prizadeva za cilj v splošnem 
evropskem interesu.

Evropskih mrež ombudsmanov za otroke, 
saj si prizadevata za cilj v splošnem 
evropskem interesu.

Or. sv

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 96
Člen 10, odstavek 2

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 
1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 
Sklepa.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. sv

Obrazložitev

Leta 1970 je Sodišče odločilo (sodba v primeru Köster 25/70), da ima Svet kot zakonodajni 
organ  pravico prenseti del izvedbenih pooblastil na Komisijo. Sodišče je tudi poudarilo, da 
morajo biti v primeru prenesenih pooblastil določena načela in pogoji za izvajanje teh 
pooblastil (npr. ustanovitev odborov s predstavniki držav članic, za pomoč Komisiji) in 
pristojnost za preklic prenosa.

Ta načela so bila vključena v člen 202 Pogodbe ES. Vendar je pri izvajanju člena 202 (Sklep 
1999/468/ES o postopku odbora) Svet „pozabil“ dodeliti Evropskemu parlamentu enako 
pravico za preklic pristojnosti glede pravnih aktov, sprejetih s postopkom soodločanja.
Za uživanje te pravice, bi jo moral Evropski parlament vključiti v prvotni sklep v zvezi s 
prenosom izvedbenih pooblastil, kar je cilj predlogov sprememb k členu 10. Namesto 
sklicevanja na člene Sklepa 1999/468/ES, predlogi sprememb ponovno navajajo njihovo 
vsebino glede vloge Sveta in predlagajo podobne prednosti za Evropski parlament (vključno s 
pravico do preklica prenosa).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 97
Člen 10, odstavek 3
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3. Odbor sprejme svoj poslovnik. 3. Če ta sklep določa posebne pogoje za 
sprejetje izvedbenih pooblastil, predstavnik 
Komisije predloži odboru in Evropskemu 
parlamentu osnutek takih določb.
Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, 
ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi 
predsednik; vendar rok ne sme biti krajši 
od enega meseca.  Mnenje poda večina, 
določena v členu 205(2) Pogodbe. Glasovi 
predstavnikov držav članic znotaj odbora se 
ponderirajo na način, ki ga določa 
omenjeni člen. Predsednik ne glasuje.

Or. sv

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 10, odstavek 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 98
Člen 10, odstavek 3 a (novo)

3a) Komisija sprejme predlagane določbe, 
če so v skladu z mnenjem odbora in če med 
tem pristojni odbor Evropskega parlamenta 
ni izrazil nasprotovanja.

Or. sv

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 10, odstavek 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 99
Člen 10, odstavek 3 b (novo)

3b) Če predlagane določbe niso v skladu z 
mnenjem odbora, ali če mnenje ni podano, 
ali če je Evropski parlament izrazil 
nasprotovanje, Komisija nemudoma 
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predloži Svetu in Evropskemu parlamentu 
osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti.

Or. sv

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 10, odstavek 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 100
Člen 10, odstavek 3 c (novo)

3c) Če v roku treh mesecev od predložitve 
osnutka ni zavrnila absolutna večina 
poslancev Evropskega parlamenta s 
kvalificirano večino, ga Komisija sprejme. 
Sicer pa Komisija predloži spremenjen 
osnutek ali zakonodajni predlog v skladu s 
Pogodbo.

Or. sv

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 10, odstavek 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 101
Člen 10, odstavek 3 d (novo)

3d) Brez poseganja v izvedbene določbe, se 
določbe tega sklepa v zvezi s sprejetjem 
tehničnih predpisov in sklepov neha 
uporabljati štiri leta po začetku veljave tega 
sklepa. Evropski parlament in Svet lahko, 
po predlogu Komisije, podaljšata obdobje 
veljavnosti zadevnih določb v skladu s 
postopkom iz člena Article 251 Pogodbe in, 
v luči tega cilja, revidirata te določbe pred 
iztekom obdobja štirih let.
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Or. sv

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 10, odstavek 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 102
Člen 12, odstavek 1

1. Proračun za izvajanje tega instrumenta je 
določen v višini 138,2 milijona EUR za 
obdobje iz člena 1.

1. Proračun za izvajanje posebnega 
programa „Boj proti nasilju (Daphne)“ v 
skladu z novo finančno perspektivo. 

Or. it

Obrazložitev

Ta sprememba je ustrezna zaradi doslednosti s spremembo naslova zakonodajnega predloga 
ter v skladu s finančno perspektivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 103
Člen 12, odstavek 2

2. Proračunska sredstva, dodeljena za 
ukrepe, predvidene v tem programu, se 
vključijo v letna dodeljena sredstva 
splošnega proračuna Evropske unije. 
Razpoložljiva letna dodeljena proračunska 
sredstva odobri proračunski organ v mejah 
finančne perspektive.

2. Proračunska sredstva, dodeljena za 
ukrepe, predvidene v tem programu, se 
vključijo v letna dodeljena sredstva 
splošnega proračuna Evropske unije. 
Razpoložljiva dodeljena proračunska 
sredstva odobri proračunski organ v mejah 
finančne perspektive.

Or. it

Obrazložitev

Cf. Primerjaj predlog spremembe z naslovom zakonodajnega predloga.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 104
Člen 15, odstavek 3, točka (a)

a) vmesno poročilo o vrednotenju doseženih 
rezultatov ter kakovostnih in količinskih 
vidikov izvajanja tega programa najkasneje 
do 31. marca 2011;

a) vmesno poročilo o vrednotenju doseženih 
rezultatov ter kakovostnih in količinskih 
vidikov izvajanja tega programa najkasneje 
do 31. marca 2011, skupaj s seznamom 
subvencioniranih projektov in ukrepov;

Or. it

Obrazložitev

V pomoč bi bilo, da Komisija priloži seznam subvencioniranih projektov in ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberta Angelilli

Predlog spremembe 105
Člen 15, odstavek 3, točka (c)

c) poročilo o naknadnem vrednotenju
najkasneje do 31. decembra 2014.

c) poročilo o naknadnem vrednotenju, o 
izvajanju in rezultatih programa,
najkasneje do 31. decembra 2014.

Or. it

Obrazložitev

Koristno bi bilo izvesti zadnjo oceno rezultatov, doseženih v celotnem obdobju uporabe 
programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inger Segelström

Predlog spremembe 106
Člen 15 a (novo)

Člen 15a
Objava projektov

Komisija, skupaj z državami članicami, 
letno objavi seznam projektov, financiranih 
iz tega programa, skupaj s kratkim opisom 
vsakega projekta.
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Or. sv

Obrazložitev

To je pomembno za preglednost.
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