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narkotikamissbruk och information” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna 
programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

Förslag till beslut (KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 55
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om inrättande av det särskilda 
programmet ”Kamp mot våld (Daphne), 
förebyggande av narkotikamissbruk och 
information” för perioden 2007–2013, som 
en del av det allmänna programmet 
”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om inrättande av det särskilda 
programmet ”Kamp mot våld (Daphne)” för 
perioden 2007–2013, som en del av det 
allmänna programmet ”Grundläggande 
rättigheter och rättvisa”

(Detta ändringsförslag gäller hela 
rättsakten, och om det antas skall 
motsvarande ändringar göras i hela texten.)

Or. es

Motivering

Könsrelaterat våld och våld mot andra grupper måste hanteras genom ett separat program.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 56
Skäl 3

(3) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor, inbegripet 
hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande utgör, oavsett 
om det sker offentligt eller i den privata 
sfären, en kränkning av deras rätt till liv, 
säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk och 
emotionell integritet och ett allvarligt hot 
mot våldsoffrens fysiska och psykiska hälsa. 
Följdverkningarna av sådant våld är så 
utbredda inom gemenskapen att de utgör ett 
verkligt folkhälsoproblem och ett hinder mot 
att alla medborgare skall kunna utöva sina 
medborgerliga rättigheter under trygga, fria 
och rättvisa former.

(3) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor, i 
synnerhet våld som hänger samman med 
människohandel för sexuella ändamål och 
våld i hemmet, inbegripet hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande utgör, oavsett om det sker 
offentligt eller i den privata sfären, en 
kränkning av deras rätt till liv, säkerhet, 
frihet, värdighet samt fysisk och emotionell 
integritet och ett allvarligt hot mot 
våldsoffrens fysiska och psykiska hälsa. 
Följdverkningarna av sådant våld är så 
utbredda inom gemenskapen att de utgör ett 
verkligt folkhälsoproblem och ett hinder mot 
att alla medborgare skall kunna utöva sina 
medborgerliga rättigheter under trygga, fria 
och rättvisa former.

Or. en

Motivering

Kampen mot våld bör inbegripa alla våldsformer, i synnerhet våld som förekommer i 
samband med människohandel och våld i hemmet. Detta bör därför nämnas uttryckligen inom 
ramen för programmets specifika mål.

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 57
Skäl 7

(7) Europaparlamentet har uppmanat 
kommissionen att utarbeta och genomföra 
handlingsprogram för att bekämpa våld, 
bland annat i sina resolutioner av den 
19 maj 2000 om kommissionens 
meddelande till rådet och Europaparlamentet 
om vidare åtgärder i kampen mot 
kvinnohandel respektive av den 
20 september 2001 om kvinnlig 

(7) Europaparlamentet har uppmanat 
kommissionen att utarbeta och genomföra 
handlingsprogram för att bekämpa våld, 
bland annat i sina resolutioner av den 
19 maj 2000 om kommissionens 
meddelande till rådet och Europaparlamentet 
om vidare åtgärder i kampen mot 
kvinnohandel, av den 20 september 2001 om 
kvinnlig könsstympning samt av den 
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könsstympning. 17 januari 2006 om strategier för 
förebyggande av handel med kvinnor och 
barn som riskerar att utsättas för sexuellt 
utnyttjande.

Or. es

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 58
Skäl 10a (nytt)

(10a) Tillämpningen av det särskilda 
programmet för kamp mot våld (Daphne) 
måste säkerställa ett balanserat 
tillvägagångssätt när det gäller de 
tre målgrupperna, det vill säga barn, 
ungdomar och kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 59
Skäl 17

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld och 
narkotika, både på kort och lång sikt, för 
hälsa, psykisk och social utveckling och för 
individernas, familjernas och samfundens 
lika möjligheter samt de höga sociala och 
ekonomiska kostnader som våldet innebär 
för samhället som helhet.

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld mot 
barn, ungdomar och kvinnor, både på kort 
och lång sikt, för hälsa, psykisk och social 
utveckling och för individernas, familjernas 
och samfundens lika möjligheter samt de 
höga sociala och ekonomiska kostnader som 
våldet innebär för samhället som helhet.

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 60
Skäl 17a (nytt)

(17a) I enlighet med detta program skall 
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inte enbart barn som direkt utsätts för våld 
betraktas som våldsoffer, utan även barn 
som ser sina mödrar bli slagna.

Or. sv

Motivering

Våld mot kvinnor som är mödrar påverkar direkt och indirekt deras barn och har negativa 
konsekvenser för barnens emotionella och psykiska hälsa.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 61
Skäl 19

(19) I fråga om att förebygga våld, även våld 
i form av sexuellt utnyttjande och övergrepp 
mot barn, ungdomar och kvinnor, och ge 
skydd åt offer och riskgrupper kan 
Europeiska unionen tillföra ett mervärde till 
de åtgärder som i huvudsak skall 
genomföras av medlemsstaterna genom att 
sprida information, erfarenhet och god 
praxis, främja nyskapande lösningar, 
fastställa prioriteringar, vid behov utveckla 
nätverk, välja ut projekt för hela 
gemenskapen samt genom att motivera och 
mobilisera alla inblandade. Insatserna skall
även omfatta kvinnor och barn som har förts 
till medlemsstaterna genom 
människohandel.

(19) I fråga om att förebygga våld, även våld 
i form av övergrepp mot spädbarn eller 
sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn, 
ungdomar och kvinnor, och ge skydd åt offer 
och riskgrupper kan Europeiska unionen 
tillföra ett mervärde till de åtgärder som i 
huvudsak skall genomföras av 
medlemsstaterna genom att sprida 
information, erfarenhet och god praxis, 
främja nyskapande lösningar, fastställa 
prioriteringar, utveckla nätverk bland annat 
för att stödja offer för sexuellt, psykologiskt 
eller fysiskt våld, och grupper i riskzonen,
samt genom att välja ut lämpliga projekt för 
hela gemenskapen samt genom att motivera 
och mobilisera alla inblandade. Insatserna 
bör även omfatta kvinnor och barn som har 
förts till medlemsstaterna genom 
människohandel.

Or. it

Motivering

Enligt de internationella konventionerna omfattas personer i åldern 0-18 år av begreppet 
”barn”, och personer upp till 25 år av begreppet ”ungdomar”.

Man bör påpeka att även spädbarn utsätts för övergrepp. Slutligen bör man även ta itu med 
problematiken kring våld och övergrepp mot barn och kvinnor som har förts till EU genom 
människohandel.
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Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 62
Skäl 19

(19) I fråga om att förebygga våld, även våld 
i form av sexuellt utnyttjande och övergrepp 
mot barn, ungdomar och kvinnor, och ge 
skydd åt offer och riskgrupper kan
Europeiska unionen tillföra ett mervärde till 
de åtgärder som i huvudsak skall
genomföras av medlemsstaterna genom att 
sprida information, erfarenhet och god 
praxis, främja nyskapande lösningar, 
fastställa prioriteringar, vid behov utveckla 
nätverk, välja ut projekt för hela 
gemenskapen samt genom att motivera och 
mobilisera alla inblandade. Insatserna skall 
även omfatta kvinnor och barn som har förts 
till medlemsstaterna genom 
människohandel.

(19) I fråga om att förebygga våld, även våld 
i form av sexuellt utnyttjande och övergrepp 
mot barn, ungdomar och kvinnor, och ge 
skydd åt offer och riskgrupper bör
Europeiska unionen tillföra ett mervärde till 
de åtgärder som i huvudsak genomförs av 
medlemsstaterna genom att sprida 
information, erfarenhet och god praxis, 
främja nyskapande lösningar, fastställa 
prioriteringar, vid behov utveckla nätverk, 
välja ut projekt för hela gemenskapen samt 
genom att motivera och mobilisera alla 
inblandade. Insatserna skall även omfatta 
kvinnor och barn som har förts till 
medlemsstaterna genom människohandel.

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 63
Skäl 19a (nytt)

(19a) Det övergripande målet med 
Europeiska unionens insatser mot våld är 
att förebygga och bekämpa alla former av 
våld för att helt eliminera detta brott och 
denna grova kränkning av mänskliga 
rättigheter. För att uppnå målet behövs 
tydliga och trovärdiga delmål om att till 
exempel halvera antalet personer som 
faller offer för våld och människohandel 
under nästa tioårsperiod.

Or. sv

Motivering

Konkreta delmål behövs för att kunna nå framgång med det övergripande målet om att helt 
eliminera våld mot kvinnor och barn.
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 64
Skäl 20a (nytt)

(20a) European Network of Ombudspeople 
for Children omfattar oberoende 
institutioner som arbetar för barns 
rättigheter i 24 av Europarådets 
medlemsstater. Nätverket skall främja ett så 
omfattande genomförande som möjligt av 
konventionen om barnets rättigheter, stödja 
kollektiv lobbyverksamhet för barnets 
rättigheter, utbyta information, 
arbetsmetoder och strategier, samt främja 
utvecklandet av effektiva, oberoende kontor 
för barn.

Or. en

Motivering

Det europeiska nätverket för barnombudsmän (European Network of Ombudspeople for 
Children, ENOC) inrättades formellt vid ett möte i Trondheim, Norge, i juni 1997. Nätverket 
omfattar oberoende kontor för barn, i tolv europeiska länder och 24 av Europarådets 
medlemsstater.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 65
Artikel 1, punkt 1

1. Genom detta beslut inrättas programmet 
”Kamp mot våld (Daphne), förebyggande av 
narkotikamissbruk och information”, nedan 
kallat ”programmet”, som en del av det 
allmänna programmet ”Grundläggande 
rättigheter och rättvisa”, för att stärka 
området för frihet, säkerhet och rättvisa.

1. Genom detta beslut inrättas det särskilda 
programmet ”Kamp mot våld” (som utgör 
en fortsättning på politiken och målen i 
programmen Daphne och Daphne II), 
nedan kallat ”programmet”, som en del av 
det allmänna programmet ”Grundläggande 
rättigheter och rättvisa”, för att stärka 
området för frihet, säkerhet och rättvisa.

Or. it

Motivering

Se ändringsförslaget om den föreslagna rättsaktens titel.
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Man måste ange att det program mot våld som föreslås helt enkelt utgör en fortsättning på de 
två tidigare programmen Daphne (2000–2003) och Daphne II (2004–2008).

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 66
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Definitioner

Termen ”barn” omfattar i samband med 
detta program barn från spädbarnsålder till 
18 års ålder av termen ”barn”, i enlighet 
med internationella instrument rörande 
barns rättigheter.
Projekt med åtgärder som är särskilt 
utformade för vissa målgrupper som 
exempelvis ”ungdomar” (13–18 år) eller 
personer i åldrarna 12–25 år skall 
emellertid betraktas som åtgärder som 
riktar sig till ”ungdomar”.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att definiera termerna ”barn” och ”ungdomar” juridiskt i enlighet med 
relevant internationell rätt.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 67
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld, sprida information och 
förebygga narkotikaanvändning.

a) Att bidra till skapandet av ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld.

Or. it
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 68
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld, sprida information och 
förebygga narkotikaanvändning.

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld.

Or. en

Motivering

Alla människor skall skyddas från våld, oavsett deras nationalitet.

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 69
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld, sprida information och 
förebygga narkotikaanvändning.

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld mot barn, ungdomar och 
kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 70
Artikel 2, punkt 1, led b

b) Att skydda medborgarna mot våld för att 
uppnå en hälsoskyddsnivå, välfärd och 
social sammanhållning.

b) Att skydda alla människor mot våld för 
att uppnå en hälsoskyddsnivå, välfärd och 
social sammanhållning.

Or. en

Motivering

Alla människor skall skyddas från våld, oavsett deras nationalitet.
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Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 71
Artikel 2, punkt 1, led b

b) Att skydda medborgarna mot våld för att 
uppnå en hälsoskyddsnivå, välfärd och 
social sammanhållning.

b) Att skydda medborgarna mot våld mot 
barn, ungdomar och kvinnor och mot 
människohandel för att på så sätt uppnå en 
hälsoskyddsnivå, välfärd och social 
sammanhållning.

Or. es

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 72
Artikel 2, punkt 1, led c

c) Att förebygga och minska användningen 
och beroendet av narkotika samt de 
narkotikarelaterade skadorna.

utgår

Or. en

Motivering

Alla människor skall skyddas från våld, oavsett deras nationalitet.

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 73
Artikel 2, punkt 1, led c

c) Att förebygga och minska användningen 
och beroendet av narkotika samt de 
narkotikarelaterade skadorna.

utgår

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 74
Artikel 2, punkt 1, led c

c) Att förebygga och minska användningen 
och beroendet av narkotika samt de 

c) Att förebygga alla former av våld, 
inbegripet människohandel, så att antalet 
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narkotikarelaterade skadorna. personer som faller offer minst halveras 
under nästa tioårsperiod.

Or. sv

Motivering

Konkreta och tydliga delmål krävs för att nå framgång med det övergripande målet att helt 
eliminera denna form av allvarliga brott och grova kränkning mot mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 75
Artikel 2, punkt 2

2. Utan att det påverkar Europeiska 
gemenskapens mål och befogenheter bidrar 
programmets allmänna mål till utvecklingen 
av gemenskapspolitiken, och närmare 
bestämt till utveckling av folkhälsoskyddet, 
jämställdheten, skyddet av barns rättigheter 
och kampen mot människohandel och
sexuell exploatering.

2. Utan att det påverkar Europeiska 
gemenskapens mål och befogenheter bidrar 
programmets allmänna mål till utvecklingen 
av gemenskapspolitiken, och närmare 
bestämt till utveckling av folkhälsoskyddet, 
jämställdheten, skyddet av barns rättigheter 
och kampen mot sexuell exploatering.

Or. en

Motivering

Kampen mot människohandel omfattas av andra EU-program.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 76
Artikel 3, led a, inledningen

(a) Att förebygga och bekämpa alla former 
av våld i offentlig miljö eller i hemmet mot 
barn, ungdomar och kvinnor genom 
förebyggande åtgärder och genom att på 
följande sätt ge stöd till offer och 
riskgrupper:

(a) Att förebygga och bekämpa alla former 
av våld i offentlig miljö eller i hemmet mot 
barn, ungdomar och kvinnor genom 
förebyggande åtgärder och genom att på 
följande sätt ge stöd till och skydd för offer 
och riskgrupper:

Or. en
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Motivering

Skyddet för offer bör ingå i programmets mål.

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 77
Artikel 3, led a, punktsats 1

• Att ge stöd och uppmuntran till 
icke-statliga organisationer och andra 
organisationer som verkar för att skydda mot 
och förebygga våld och hjälpa våldsoffren.

• Att ge stöd och uppmuntran till 
icke-statliga organisationer och andra organ, 
organisationer och sammanslutningar som 
verkar för att skydda mot och förebygga 
våld mot barn, ungdomar och kvinnor och 
hjälpa våldsoffren, såväl i de olika 
medlemsstaterna som inom gemenskapen 
och i tredjeländer.

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 78
Artikel 3, led a, punktsats 2

• Att utveckla och genomföra 
medvetandehöjande åtgärder riktade mot 
särskilda målgrupper, utforma material som 
kompletterar befintligt material eller anpassa 
och använda befintligt material i andra 
geografiska områden eller för andra 
målgrupper.

• Att utveckla och genomföra 
medvetandehöjande åtgärder riktade mot 
särskilda målgrupper, exempelvis specifika 
yrkes- och befolkningsgrupper samt 
våldsförövare, utforma material som 
kompletterar befintligt material eller anpassa 
och använda befintligt material i andra 
geografiska områden eller för andra 
målgrupper.

Or. sv

Motivering

Exempel på yrkesgrupper som målgrupp för medvetandehöjande åtgärder är personal som 
hanterar våld mot kvinnor och barn såsom poliser, domstolspersonal, sjukvårdspersonal, 
lärare och ungdoms- och socialarbetare samt personal inom kriminalvården, barnpsykologer 
och terapeuter. Även medvetandehöjande utbildning kring hedersrelaterad brottslighet, riktad 
mot särskilda yrkes- och befolkningsgrupper, bör ingå.
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Ändringsförslag från Martine Roure

Ändringsförslag 79
Artikel 3, led a, punktsats 4a (ny)

• Att utarbeta och genomföra särskilda 
åtgärder som riktar sig till grupper i 
riskzonen, i syfte att undvika att spädbarn 
utsätts för övergrepp.

Or. fr

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 80
Artikel 3, led b, punktsats 1

• bilda sektorsöverskridande nätverk, • bilda sektorsöverskridande nätverk, i 
synnerhet för att stödja offer för våld mot 
barn, ungdomar och kvinnor och offer för 
människohandel,

Or. es

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 81
Artikel 3, led b, punktsats 3

• höja medvetenheten om våld hos vissa
målgrupper, exempelvis hos vissa 
yrkesgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

• höja medvetenheten om våld i alla dess 
former hos målgrupperna, exempelvis hos 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter samt hos vissa yrkesgrupper, 
för att förbättra deras kunskaper om detta 
och främja uppbyggnaden av en nolltolerans 
mot våld och för att uppmuntra och stödja 
offer som anmäler våldshandlingar,

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 82
Artikel 3, led b, punktsats 3
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• höja medvetenheten om våld hos vissa 
målgrupper, exempelvis hos vissa 
yrkesgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld 
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

höja medvetenheten om våld hos vissa 
målgrupper, exempelvis hos vissa yrkes- och 
befolkningsgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld 
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

Or. sv

Motivering

Exempel på yrkesgrupper som målgrupp för medvetandehöjande åtgärder är personal som 
hanterar våld mot kvinnor och barn såsom poliser, domstolspersonal, sjukvårdspersonal, 
lärare och ungdoms- och socialarbetare samt personal inom kriminalvården, barnpsykologer 
och terapeuter. Även medvetandehöjande utbildning kring hedersrelaterad brottslighet, riktad 
mot särskilda yrkes- och befolkningsgrupper, bör ingå.

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 83
Artikel 3, led b, punktsats 4

• studera våldsrelaterade fenomen, utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på alla 
nivåer i samhället, och 

• studera våldsrelaterade fenomen i samband 
med våld mot barn, ungdomar och kvinnor, 
utforska och bekämpa grundorsakerna till 
våld på alla nivåer i samhället, och 

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 84
Artikel 3, led b, punktsats 4

• studera våldsrelaterade fenomen, utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på alla 
nivåer i samhället, och 

studera våldsrelaterade fenomen, utforska, 
förebygga och bekämpa grundorsakerna till 
våld på alla nivåer i samhället, och

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att även förebygga orsakerna till våld.
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Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 85
Artikel 3, led c

(c) Att engagera det civila samhället i 
genomförande och utveckling av 
Europeiska unionens narkotikastrategi och 
handlingsplan.

utgår

Or. es

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 86
Artikel 3, led d

(d) Att övervaka, genomföra och utvärdera 
de särskilda åtgärderna i 
narkotikahandlingsplanerna 2005–2008 
respektive 2009–2012.

utgår

Or. es

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 87
Artikel 4, led b

(b) särskilda gränsöverskridande program av 
gemenskapsintresse som läggs fram av minst 
tre medlemsstater i enlighet med de villkor 
som anges i de årliga arbetsprogrammen, 
eller

(b) särskilda gränsöverskridande projekt av 
gemenskapsintresse som läggs fram av minst 
tre medlemsstater i enlighet med de villkor 
som anges i de årliga arbetsprogrammen, 
eller

Or. sv

Motivering

Det bör stå projekt istället för program för att inte blanda ihop begreppen med hela
programmet, årsprogram m.m.



AM\608400SV.doc 15/23 PE 371.850v01-00

SV

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 88
Artikel 4, led d

(d) Ett stöd för att medfinansiera 
administrativa utgifter i samband det 
ständiga arbetsprogrammet för European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children som strävar efter att 
uppfylla mål av allmänt europeiskt intresse 
när det gäller barns rättigheter och skydd.

(d) Ett stöd för att medfinansiera 
administrativa utgifter i samband det 
ständiga arbetsprogrammet för European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children och för European 
Network of Ombudspeople for Children 
som strävar efter att uppfylla mål av allmänt 
europeiskt intresse när det gäller barns 
rättigheter och skydd.

Or. en

Motivering

Det europeiska nätverket för barnombudsmän (European Network of Ombudspeople for 
Children, ENOC) omfattar oberoende kontor för barn i 24 av Europarådets medlemsstater.

Ändringsförslag från Antonio Masip Hidalgo och Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 89
Artikel 6, punkt 1

1. Programmet riktar sig till alla som direkt 
eller indirekt arbetar med vålds- och 
narkotikafrågor.

1. Programmet riktar sig till alla som direkt 
eller indirekt arbetar med våld i alla dess 
former och människohandel.

Or. es

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 90
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
gränskontrollpersonal, poliser och 
socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
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och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl 
offer som förövare i syfte att förebygga våld.

organisationer, fackföreningar och religiösa 
samfund. Det är också lämpligt att utarbeta 
behandlingsprogram för såväl offer som 
förövare i syfte att förebygga våld.

Or. it

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 91
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl 
offer som förövare i syfte att förebygga våld.

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
ledare för barn- och 
ungdomsorganisationer, föräldrar, poliser 
och socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och religiösa 
samfund. Det är också lämpligt att utarbeta 
behandlingsprogram för såväl offer som 
förövare i syfte att förebygga våld.

Or. sv

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 92
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Bekräftande av finansiering

Alla institutioner, sammanslutningar eller 
nätverk som mottar bidrag genom detta 
program skall bekräfta det stöd som de 
mottar från gemenskapen. För detta 
ändamål skall kommissionen fastställa 
detaljerade riktlinjer om öppenhet.

Or. sv
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Motivering

Ekonomiskt stöd från EU bör alltid bekräftas. Detta är inte bara en fråga om öppenhet utan 
även ett viktigt verktyg för att skapa medvetenhet om unionens insatser.

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 93
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall se till att 
förslagsomgången är enkel, begriplig och 
inte utgör en byråkratisk börda. När det är 
lämpligt skall förslagsomgången 
organiseras i två steg, där det i steg ett 
endast krävs en sådan dokumentation som 
är absolut nödvändig för bedömningen av 
förslaget.

Or. sv

Motivering

Många organisationer som får ekonomiskt stöd från gemenskapen klagar på att det är alltför 
byråkratiskt att ansöka om stödet, att rapporteringskraven är för höga och att kommissionen 
drar ut på tiden med utbetalningarna. Därför bör man arbeta för att rutinerna, i mån av 
möjlighet, skall inskränkas till vad som är nödvändigt.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 94
Artikel 9, punkt 5, strecksats 4

– verksamhetens geografiska räckvidd, – verksamhetens geografiska och sociala 
räckvidd,

Or. en

Motivering

Bedömningen bör även ta hänsyn till verksamhetens sociala räckvidd.
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 95
Artikel 9, punkt 6

6. Av artikel 113.2 i budgetförordningen 
följer att principen om gradvis nedtrappning 
inte skall tillämpas på driftsstöd till 
Association of the Council of States and 
Supreme Administrative Jurisdictions of the 
European Union, eftersom denna
sammanslutning verkar i ett allmänt 
europeiskt intresse.

6. Av artikel 113.2 i budgetförordningen 
följer att principen om gradvis nedtrappning 
inte skall tillämpas på driftsstöd till 
Association of the Council of States and 
Supreme Administrative Jurisdictions of the 
European Union och European Network of 
Ombudspeople for Children, eftersom dessa
sammanslutningar verkar i ett allmänt 
europeiskt intresse.

Or. sv

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 96
Artikel 10, punkt 2

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. sv

Motivering

EG-domstolen fastslog 1970 (dom i Köster-målet 25/70) att rådet har rätt att som lagstiftande 
myndighet delegera vissa delar av sina genomförandebefogenheter till kommissionen. 
Domstolen påpekade också att man vid en sådan delegering måste precisera principerna och 
villkoren för utövandet (till exempel inrättande av kommittéer med företrädare från 
medlemsstaterna som skall bistå kommissionen) och befogenheten att återkalla delegeringen.

Dessa principer har införts i artikel 202 i EG-fördraget. Vid genomförandet av artikel 202 
(i beslut 1999/468/EG om kommittéförfarandet) ”glömde” rådet dock att bevilja 
Europaparlamentet samma återkallanderätt för de rättsakter som antas genom 
medbeslutandeförfarandet.

För att komma i åtnjutande av denna rättighet skulle Europaparlamentet behöva införa den i 
det ursprungliga beslutet om delegering av genomförandebefogenheter. Detta är syftet med 
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ändringsförslagen till artikel 10. I stället för att hänvisa till artiklarna i beslut 1999/468/EG 
återger ändringsförslagen deras innehåll när det gäller rådets roll och föreslår liknande 
privilegier för Europaparlamentet (bland annat återkallandebefogenheter).

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 97
Artikel 10, punkt 3

3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

3. När det i detta beslut föreskrivs särskilda 
villkor för antagandet av 
genomförandebestämmelser skall 
kommissionens företrädare förelägga 
kommittén och Europaparlamentet ett 
förslag till sådana bestämmelser.

Kommittén skall avge sitt yttrande om 
förslaget inom en tidsfrist som fastställs av 
ordföranden med hänsyn till hur 
brådskande frågan är; fristen får dock inte 
vara kortare än en månad. Yttrandet skall 
avges med den majoritet som föreskrivs i 
artikel 205.2 i fördraget. Rösterna från 
medlemsstaternas företrädare i kommittén 
skall viktas enligt bestämmelserna i samma 
artikel. Ordföranden får inte rösta.

Or. sv

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.2.

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 98
Artikel 10, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall anta de planerade 
bestämmelserna om de överensstämmer 
med kommitténs yttrande och om ingen 
invändning har gjorts under tiden av 
Europaparlamentets behöriga utskott.

Or. sv
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.2.

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 99
Artikel 10, punkt 3b (ny)

3b. Om de planerade bestämmelserna inte 
överensstämmer med kommitténs yttrande 
eller om inget yttrande avges eller om en 
invändning har gjorts av 
Europaparlamentets behöriga utskott skall 
kommissionen utan dröjsmål förelägga 
rådet och Europaparlamentet ett förslag 
om de åtgärder som skall vidtas.

Or. sv

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.2.

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 100
Artikel 10, punkt 3c (ny)

3c. Om förslaget inom tre månader från 
hänskjutandet inte har avslagits av 
Europaparlamentet med en absolut 
majoritet av dess ledamöter eller av rådet 
med kvalificerad majoritet skall det antas 
av kommissionen. I annat fall skall 
kommissionen lägga fram ett ändrat 
förslag eller ett lagstiftningsförslag på 
grundval av fördraget.

Or. sv

Motivering

motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.2.
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Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 101
Artikel 10, punkt 3d (ny)

3d. Utan att det påverkar tillämpningen av 
redan antagna genomförandebestämmelser 
skall tillämpningen av de bestämmelser i 
detta beslut som gäller antagandet av 
tekniska föreskrifter och beslut upphöra 
fyra år efter detta besluts ikraftträdande. 
Europaparlamentet och rådet får på förslag 
från kommissionen förlänga giltighetstiden 
för de relevanta bestämmelserna i enlighet 
med förfarandet i artikel 251 i fördraget, 
och de skall med detta mål i sikte se över 
dessa bestämmelser innan fyraårsperioden 
löper ut.

Or. sv

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.2.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 102
Artikel 12, punkt 1

1. Budgeten för genomförandet av detta 
instrument uppgår till 138,2 miljoner euro 
fördelat på den period som anges i artikel 
1.

1. Budgeten för genomförandet av det 
särskilda programmet ”Kamp mot våld 
(Daphne)” skall överensstämma med den 
nya budgetplanen.

Or. it

Motivering

Denna ändring behövs i överensstämmelse med ändringsförslaget om den föreslagna 
rättsaktens titel och mot bakgrund av budgetplanen.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 103
Artikel 12, punkt 2
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2. De budgetmedel som anslagits för sådana 
åtgärder som avses i detta program skall 
ingå som årliga anslag i Europeiska 
unionens allmänna budget. De anslag som 
står till förfogande för varje budgetår skall 
godkännas av budgetmyndigheten inom 
ramen för budgetplanen.

2. De budgetmedel som anslagits för sådana 
åtgärder som avses i detta program skall 
ingå som årliga anslag i Europeiska 
unionens allmänna budget. De anslag som 
står till förfogande skall godkännas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen.

Or. it

Motivering

Se ändringsförslaget om den föreslagna rättsaktens titel.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 104
Artikel 15, punkt 3, led a

a) en preliminär utvärderingsrapport om de 
resultat som uppnåtts och om kvalitativa och 
kvantitativa aspekter på programmets 
genomförande, senast den 31 mars 2011,

a) en preliminär utvärderingsrapport om de 
resultat som uppnåtts och om kvalitativa och 
kvantitativa aspekter på programmets 
genomförande, senast den 31 mars 2011,
som skall åtföljas av en förteckning över de 
projekt och insatser som erhållit stöd,

Or. it

Motivering

Kommissionen bör även bifoga en förteckning över de projekt och insatser som erhållit stöd.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli

Ändringsförslag 105
Artikel 15, punkt 3, led c

c) en utvärderingsrapport efter programmets 
avslutande, senast den 31 december 2014.

c) en utvärderingsrapport efter programmets 
avslutande om genomförandet av 
programmet och de resultat som uppnåtts, 
senast den 31 december 2014.

Or. it
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Motivering

Det är mycket viktigt att genomföra en slututvärdering av de resultat som uppnåtts under hela 
programmets löptid.

Ändringsförslag från Inger Segelström

Ändringsförslag 106
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Offentliggörande av projekt

Kommissionen skall tillsammans med 
medlemsstaterna årligen offentliggöra 
förteckningen över projekt som finansieras 
inom ramen för detta program med en kort 
beskrivning av varje projekt.

Or. sv

Motivering

Detta är viktigt av insynsskäl.


