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Návrh rozhodnutí (KOM(2005) 122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 3

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, včetně 
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází 
ve veřejném nebo soukromém životě, 
představují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, 
důstojnost a fyzickou a emocionální 
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich 
tělesného a duševního zdraví. Důsledky 
tohoto násilí, které je v celém Společenství 
tak rozšířené, jsou opravdovou pohromou z 
hlediska zdraví a překážkou, jež lidem 
znemožňuje těšit se z bezpečnosti, svobody 
a spravedlnosti zaručených jejich 
občanstvím.

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, včetně 
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází 
ve veřejném nebo soukromém životě, 
představují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, 
důstojnost a fyzickou a emocionální 
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich 
tělesného a duševního zdraví. Důsledky 
tohoto násilí, které je v celém Společenství 
tak rozšířené, jsou opravdovým porušením 
lidských práv a pohromou z hlediska zdraví 
a překážkou, jež lidem znemožňuje těšit se z 
bezpečnosti, svobody a spravedlnosti 
zaručených jejich občanstvím.
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Or. de

Odůvodnění

Násilí je rovněž, a především porušením lidských práv.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 3

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, včetně 
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází 
ve veřejném nebo soukromém životě, 
představují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, 
důstojnost a fyzickou a emocionální 
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich 
tělesného a duševního zdraví. Důsledky 
tohoto násilí, které je v celém Společenství 
tak rozšířené, jsou opravdovou pohromou z 
hlediska zdraví a překážkou, jež lidem 
znemožňuje těšit se z bezpečnosti, svobody 
a spravedlnosti zaručených jejich 
občanstvím.

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, včetně 
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází 
ve veřejném nebo soukromém životě, a 
zejména obchodování s lidskými bytostmi a 
nucená prostituce představují porušení 
práva obětí takového násilí na život, 
bezpečnost, svobodu, důstojnost a fyzickou 
a emocionální nedotknutelnost a závažné 
ohrožení jejich tělesného a duševního zdraví. 
Důsledky tohoto násilí, které je v celém 
Společenství tak rozšířené, jsou opravdovou 
pohromou z hlediska zdraví a překážkou, jež 
lidem znemožňuje těšit se z bezpečnosti, 
svobody a spravedlnosti zaručených jejich 
občanstvím.

Or. el

Odůvodnění

Sexuální násilí ve formě nucení k prostituci a obchodování se ženami a dětmi je v současné 
době velmi důležitá problematika. EU by ji měla naléhavě a přednostně řešit.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Tradice a kulturní zvyklosti spojené 
s prováděním tělesného násilí na ženách, 
jako je mrzačení pohlavních orgánů a 
zločiny cti, tvoří zvláštní druh násilí na 
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ženách s krátkodobými i dlouhodobými 
škodlivými následky na jejich zdraví, 
přičemž většina obětí pochází z 
menšinových společenství.

Or. el

Odůvodnění

Násilí na ženách nelze za žádných okolností ospravedlnit jakožto součást kulturní tradice 
nebo zvyklosti, ale mělo by se uznávat jako druh násilí.

Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Tento specifický program, který má 
předcházet násilí na dětech, mladých lidech 
a ženách a bojovat proti němu a chránit 
oběti a ohrožené skupiny (Daphne III) by 
se měl používat tak, aby zajistil vyrovnané 
zaměření na všechny tři cílové skupiny, tj. 
děti, mladé lidi a ženy.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Ilda Figueiredo

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 17

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí a drog pro zdraví, duševní a 
sociální vývoj a pro rovné příležitosti lidí, 
které postihují, pro jednotlivce, rodiny a 
společenství lidí a také vysoké sociální a 
ekonomické náklady pro společnost jako 
celek.

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí pro tělesné i duševní zdraví, 
duševní a sociální vývoj a pro rovné 
příležitosti lidí, které postihují, pro 
jednotlivce, rodiny a společenství lidí a také 
vysoké sociální a ekonomické náklady pro 
společnost jako celek.

Or. en
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Odůvodnění

Před slovo „zdraví“ vložit „tělesné a duševní“ z důvodu důslednosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Lissy Gröner

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 17

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí a drog pro zdraví, duševní a 
sociální vývoj a pro rovné příležitosti lidí, 
které postihují, pro jednotlivce, rodiny a 
společenství lidí a také vysoké sociální a 
ekonomické náklady pro společnost jako 
celek.

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí pro tělesné i duševní zdraví, 
duševní a sociální vývoj a pro rovné 
příležitosti lidí, které postihují, pro 
jednotlivce, rodiny a společenství lidí a také 
vysoké sociální a ekonomické náklady pro 
společnost jako celek.

Or. en

Odůvodnění

Při zkoumání důsledků násilí je potřeba přihlédnou jak k tělesnému, tak k duševnímu zdraví .

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Nejen děti, které jsou přímo vystaveny 
násilí, ale rovněž děti, které se staly svědky 
napadení své matky, by měly být pokládány 
za oběti násilí v souladu s tímto 
programem.

Or. sv

Odůvodnění

Násilí na ženách, které jsou matkami, přímo a nepřímo ovlivňuje jejich děti a má nepříznivé 
dopady na jejich emoční a duševní zdraví.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 50
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Je třeba uznat, že některé skupiny ve 
společnosti, a zvláště ženy, zejména pak 
ženy ze znevýhodněných skupin a starší 
ženy, a děti, jsou obzvláště ohroženy 
násilím.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit zvláštní zranitelnost žen, zvláště pak těch ze znevýhodněných skupin a 
starších žen, a dětí, a je třeba tomu věnovat zvláštní pozornost při provádění tohoto 
programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 51
Bod odůvodnění 19

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně 
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a 
ohrožených skupin, Evropská unie může 
přinést přidanou hodnotu činnostem, které 
budou provádět převážně členské státy, a to 
těmito prostředky: šířením a výměnou 
informací, zkušeností a správných postupů, 
podporou inovačního přístupu, společným 
stanovováním priorit, rozvojem vhodných 
sítí, výběrem projektů pro realizaci v celém 
Společenství a motivováním a mobilizací 
všech zúčastněných stran. Tyto činnosti by 
se měly týkat i dětí a žen, které se do 
členských států dostaly v důsledku obchodu 
s lidmi.

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně 
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a 
ohrožených skupin, Evropská unie může 
přinést přidanou hodnotu činnostem, které 
budou provádět převážně členské státy, a to 
těmito prostředky: evropskou legislativou 
bojující proti násilí na ženách a jejím 
prováděním členskými státy; šířením a 
výměnou informací, zkušeností a správných 
postupů, podporou inovačního přístupu, 
společným stanovováním priorit, rozvojem 
vhodných sítí, výběrem projektů pro 
realizaci v celém Společenství a 
motivováním a mobilizací všech 
zúčastněných stran. Tyto činnosti by se měly 
týkat i dětí a žen, které se do členských států 
dostaly v důsledku obchodu s lidmi.

Or. de
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Odůvodnění

Proti násilí na ženách, dětech a mladých lidech je třeba bojovat na evropské úrovni 
prostřednictvím jasné rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 19a (nový)

(19a) Celkovým cílem opatření Evropské 
unie proti násilí je předcházet všem formám 
násilí a bojovat proti nim tak, abychom 
úplně vymýtili tento zločin a hrubé 
porušování lidských práv. K dosažení 
tohoto cíle jsou zapotřebí jasné a spolehlivé 
plány, jako je snížení počtu osob, které se 
stávají oběťmi násilí a obchodování s lidmi, 
v průběhu příštích deseti let na polovinu.

Or. sv

Odůvodnění

Specifické plány jsou zapotřebí k tomu, abychom dosáhli pokroku, pokud jde o celkový cíl 
úplného vymýcení násilí na ženách a dětech.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 21

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy 
předcházení a boj proti všem podobám násilí 
na dětech, mladých lidech a ženách a 
drogová prevence a informovanost o 
drogách, nemohou být dostatečně dosaženy 
samotnými členskými státy, a to vzhledem k 
potřebě vyměňovat si informace na úrovni 
EU a šířit správné postupy v celém 
Společenství. Kvůli potřebnosti 
koordinovaného a víceoborového přístupu a 
z důvodu rozsahu a účinků dané iniciativy 
může Společenství přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy 
předcházení a boj proti všem podobám násilí 
na dětech, mladých lidech, ženách a mužích 
a drogová prevence a informovanost o 
drogách, nemohou být dostatečně dosaženy 
samotnými členskými státy, a to vzhledem k 
potřebě vyměňovat si informace na úrovni 
EU a šířit správné postupy v celém 
Společenství. Kvůli potřebnosti 
koordinovaného a víceoborového přístupu a 
z důvodu rozsahu a účinků dané iniciativy 
může Společenství přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
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v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec 
toho, co je pro dosažení těchto cílů 
nezbytné.

v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec 
toho, co je pro dosažení těchto cílů 
nezbytné.

Or. pl

Odůvodnění

Muži jsou rovněž často oběťmi různého typu násilí, a měli by proto být zahrnuti do tohoto 
programu, aby se předcházelo všem druhům násilí a bojovalo se proti nim.

Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 54
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

a) přispět k vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí a informováním o užívání drog 
a drogovou prevencí;

a) přispět k vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí na dětech, mladých lidech a 
ženách a jeho předcházení a 
prostřednictvím ochrany obětí a 
ohrožených skupin.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 55
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a 
duševní pohody a společenské soudržnosti;

b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a 
duševní pohody a společenské soudržnosti a 
zdravých mezilidských vztahů;

Or. pl

Odůvodnění

Zdravé mezilidské vztahy pomáhají omezit násilí a zvýšit sociální soudržnost.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 56
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

c) předcházet užívání drog, závislosti na 
drogách a škodlivým účinkům drog a 
omezovat tyto jevy.

c) předcházet všem formám násilí, včetně 
obchodování s lidmi, tak aby počet osob, 
které se stávají oběťmi, klesl v průběhu 
příštích deseti let nejméně o polovinu.

Or. sv

Odůvodnění

K dosažení pokroku jsou zapotřebí specifické a jasné cíle, pokud jde o celkový cíl úplného 
vymýcení těchto forem vážných zločinů a hrubého porušování lidských práv.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 57
Čl. 3 písm. a) úvod

a) předcházet všem formám násilí na dětech, 
mladých lidech a ženách, ať k němu dochází 
na veřejnosti nebo v soukromí, a bojovat 
proti tomuto násilí přijímáním preventivních 
opatření a poskytováním podpory obětem a 
ohroženým skupinám, a to těmito 
prostředky:

a) předcházet všem formám násilí na dětech, 
mladých lidech, ženách, a zejména na 
migrujících ženách, ať k němu dochází na 
veřejnosti nebo v soukromí, a bojovat proti 
tomuto násilí přijímáním preventivních 
opatření a poskytováním podpory obětem a 
ohroženým skupinám, a to těmito 
prostředky:

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby byly cíle programu jasně vymezeny.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 58
Čl. 3 písm. a) úvod

(a) předcházet všem formám násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách, ať k němu 
dochází na veřejnosti nebo v soukromí, a 

(a) předcházet všem formám násilí na 
dětech, mladých lidech, ženách a mužích, ať 
k němu dochází na veřejnosti nebo v 
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bojovat proti tomuto násilí přijímáním 
preventivních opatření a poskytováním 
podpory obětem a ohroženým skupinám, a 
to těmito prostředky:

soukromí, a bojovat proti tomuto násilí 
přijímáním preventivních opatření a 
poskytováním podpory obětem a ohroženým 
skupinám, a to těmito prostředky:

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 59
Čl. 3 písm. a) odrážka 1

• pomocí nevládním a jiným organizacím a 
podporou těchto organizací, pokud působí v 
oblasti ochrany proti násilí, předcházení 
násilí a pomoci obětem,

• pomocí nevládním organizacím, 
subjektům, organizacím a sdružením a 
jejich podporou, pokud působí v oblasti 
ochrany proti násilí, předcházení násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách a pomoci 
obětem jak na vnitrostátní, tak na evropské 
úrovni a ve třetích zemích,

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 60
Čl. 3 písm. a) odrážka 1a (nová)

- dalším poskytováním služeb podpory 
nevládním a jiným organizacím s cílem 
pomoci jim při vypracování jejich projektů 
a vytváření vzájemných vazeb s jinými 
partnery,

Or. fr

Odůvodnění

Pro nevládní organizace, zejména pro ty, které se účastnily programu Daphne poprvé, byly 
služby podpory velmi užitečné, protože jim poskytly informace o všech ustanoveních 
programu. Tato služba musí proto být nadále poskytována.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 61
Čl. 3 písm. a) odrážka 2

• přípravou a prováděním osvětových 
činností zaměřených na konkrétní cílové 
skupiny, přípravou doplňujících materiálů k 
těm, které již jsou k dispozici, případně 
úpravou a využitím stávajících materiálů v 
jiných zeměpisných oblastech nebo pro jiné 
cílové skupiny,

• přípravou a prováděním osvětových 
činností zaměřených na konkrétní cílové 
skupiny, například na specifické profese, 
specifické skupiny obyvatel a na pachatele 
násilí, přípravou doplňujících materiálů k 
těm, které již jsou k dispozici, případně 
úpravou a využitím stávajících materiálů v 
jiných zeměpisných oblastech nebo pro jiné 
cílové skupiny,

Or. sv

Odůvodnění

Příkladem profesí, na něž by měly být zaměřeny osvětové činnosti, jsou pracovníci zabývající 
se násilím na ženách a dětech, jako jsou policejní úředníci, soudní zaměstnanci, zdravotníci, 
učitelé, pracovníci s mládeží a sociální pracovníci, pracovníci jednající s recidivisty, dětští 
psychologové a terapeuti. Program by měl rovněž zahrnovat osvětový kurz o zločinech cti 
zaměřený na specifické profese a skupiny obyvatel.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 62
Čl. 3 písm. a) odrážka 2a (nová)

• přijetím opatření zaměřených na ženy, 
které patří do kulturně specifických 
společenství nebo do skupin národnostních 
menšin, a na zvláštní druh násilí, s nimiž se 
tyto ženy setkávají,

Or. el

Odůvodnění

Ženy patřící do menšinových skupin nebo do kulturně specifických společenství čelí zvláštním 
druhům násilí, které vyžadují zvláštní metody řešení. Program Daphne by měl věnovat 
nezbytnou pozornost problémům násilí, s nímž se tyto ženy setkávají, a přijmout specifická 
opatření.
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Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 63
Čl. 3 písm. a) odrážka 2b (nová)

• rozvojem a prováděním činností opětovně 
začleňujících oběti násilí na pracovní trh a 
do společenského života,

Or. el

Odůvodnění

Oběti násilí často prokazují sklon k odchodu na okraj společnosti. Základním cílem by proto 
mělo být plynule je začlenit zpět do společnosti. Prvním základním krokem tímto směrem je 
usnadnit jejich přístup na pracovní trh.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 64
Čl. 3 písm. a) odrážka 2c (nová)

• prováděním výzkumu příčin a stávající 
situace obchodování s ženami a dětmi za 
účelem sexuálního zneužívání a 
prováděním účinných osvětových kampaní 
pro veřejnost ohledně této věci,

Or. el

Odůvodnění

Program Daphne může a měl by zahrnovat účinné akce řešící problém obchodování se 
ženami a dětmi, který nabyl obrovských rozměrů.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 65
Čl. 3 písm. a) odrážka 4

• rozpoznáním a zdokonalováním činností 
přispívajících k dobrému zacházení s lidmi 
ohroženými násilím, zvláště pak 
prosazováním přístupu, který podporuje 
úctu k těmto lidem, jejich tělesnou a 

• rozpoznáním a zdokonalováním činností 
zajišťujících osobní a psychologický růst
lidí ohrožených násilím a učících je, jak 
nakládat se stresem a rozvinout pozitivní 
sebenazírání založené na lidské důstojnosti, 
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duševní pohodu a seberealizaci; což je klíčová hodnota, kterou je třeba ctít;

Or. pl

Odůvodnění

Osobní růst a schopnost nakládat se stresem jsou pro oběti a ohrožené skupiny nesmírně 
důležité v boji proti násilí.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 66
Čl. 3 bod 1 odrážka 4

• rozpoznáním a zdokonalováním činností 
přispívajících k dobrému zacházení s lidmi 
ohroženými násilím, zvláště pak 
prosazováním přístupu, který podporuje úctu 
k těmto lidem, jejich tělesnou a duševní 
pohodu a seberealizaci;

• rozpoznáním a zdokonalováním činností 
přispívajících k opětovnému začlenění do 
společnosti a k dobrému zacházení s oběťmi 
násilí a/nebo s lidmi ohroženými násilím, 
zvláště pak prosazováním přístupu, který 
podporuje úctu k těmto lidem, jejich 
tělesnou a duševní pohodu a seberealizaci;

Or. fr

Odůvodnění

Program musí podporovat činnosti, jejichž cílem je lepší život obětí násilí a lidí ohrožených 
násilím a zajištění jejich opětovného začlenění do společnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 67
Čl. 3 písm. a) odrážka 4a (nová)

• podporou zaměřenou zejména na boj proti 
porušování lidských práv migrujících žen;

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby byly cíle programu jasně a srozumitelně definovány.
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Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 68
Čl. 3 písm. b) odrážka 1

• vytváření víceoborových sítí; • vytváření víceoborových sítí, zejména 
podporujících oběti násilí zaměřeného na 
děti, mladé lidi a ženy a oběti obchodování 
s lidmi,

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 69
Čl. 3 písm. b) odrážka 2a (nová)

• zajistit patřičné vzdělání a školení pro 
odborníky odpovědné za zaznamenávání 
případů a údajů týkajících se domácího 
násilí tak, aby bylo možné takové případy 
snadněji rozpoznat,

Or. el

Odůvodnění

V mnoha případech je domácí násilí předmětem společenských předsudků, jejichž následkem 
se případy násilí nezaznamenávají a člen rodiny nebývá udán jakožto pachatel. Odborníci, 
kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi násilí, by měli mít školení, které jim umožní rozpoznat 
případy domácího násilí snadněji, takže budou moci obětem poskytnout účinnější pomoc.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 70
Čl. 3 písm. b) odrážka 3 

• zvýšení informovanosti o násilí mezi 
příslušníky cílových skupin, například v 
určitých povoláních, v zájmu lepšího 
porozumění násilí, na podporu nulové 
tolerance vůči násilí a prosazování podpory 
obětem a hlášení výskytu násilí příslušným 
orgánům,

• zvýšení informovanosti a šíření znalostí 
o příčinách násilí, podporu psychického a 
osobního růstu a podporu obětem a 
hlášení výskytu násilí příslušným orgánům,
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Or. pl

Odůvodnění

Povědomí o příčinách násilí a osobní růst jsou nesmírně důležité pro boj proti tomuto 
narušování společenského pořádku.

Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 71
Čl. 3 písm. b) odrážka 3

• zvýšení informovanosti o násilí mezi 
příslušníky cílových skupin, například v 
určitých povoláních, v zájmu lepšího 
porozumění násilí, na podporu nulové 
tolerance vůči násilí a prosazování podpory 
obětem a hlášení výskytu násilí příslušným 
orgánům,

• zvýšení informovanosti o všech formách 
násilí mezi příslušníky cílových skupin, 
například na celostátních, regionálních a 
místních úřadech a v určitých povoláních, v 
zájmu lepšího porozumění násilí, na podporu 
nulové tolerance vůči násilí a prosazování 
podpory obětem a hlášení výskytu násilí 
příslušným orgánům,

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 72
Čl. 3 písm. b) odrážka 3

• zvýšení informovanosti o násilí mezi 
příslušníky cílových skupin, například v 
určitých povoláních, v zájmu lepšího 
porozumění násilí, na podporu nulové 
tolerance vůči násilí a prosazování podpory 
obětem a hlášení výskytu násilí příslušným 
orgánům,

• zvýšení informovanosti o násilí mezi 
příslušníky cílových skupin, například v 
určitých povoláních a skupinách 
obyvatelstva, v zájmu lepšího porozumění 
násilí, na podporu nulové tolerance vůči 
násilí a prosazování podpory obětem a 
hlášení výskytu násilí příslušným orgánům,

Or. sv

Odůvodnění

Příkladem profesí, na něž by měly být zaměřeny osvětové činnosti, jsou pracovníci zabývající 
se násilím na ženách a dětech, jako jsou policejní úředníci, soudní zaměstnanci, zdravotníci, 
učitelé, pracovníci s mládeží a sociální pracovníci, pracovníci jednající s recidivisty, dětští 
psychologové a terapeuti. Program by měl rovněž zahrnovat osvětový kurz o zločinech cti 
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zaměřený na specifické profese a skupiny obyvatel.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 73
Čl. 3 písm. b) odrážka 4

studium jevů souvisejících s násilím, 
zkoumání a řešení základních příčin násilí na 
všech společenských úrovních,

studium jevů souvisejících s násilím, 
zkoumání,řešení základních příčin násilí a 
jeho předcházení na všech společenských 
úrovních,

Or. sv

Odůvodnění

Je rovněž důležité předcházet příčinám násilí.

Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 74
Čl. 3 písm. b) odrážka 4

• studium jevů souvisejících s násilím, 
zkoumání a řešení základních příčin násilí na 
všech společenských úrovních,

• studium jevů souvisejících s násilím na 
dětech, mladých lidech a ženách, zkoumání 
a řešení základních příčin násilí na všech 
společenských úrovních,

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložily María Elena Valenciano Martínez-Orozco a Iratxe 
García Pérez

Pozměňovací návrh 75
Čl. 3 písm. b) odrážka 5

• zvýšení informovanosti o zdravotních a 
sociálních problémech způsobených 
užíváním drog a na podporu otevřeného 
dialogu za účelem lepšího porozumění 
drogové problematice;

vypouští se
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Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 76
Čl. 4 písm. b)

b) specifické nadnárodní projekty v zájmu 
Společenství předložené alespoň třemi 
členskými státy za podmínek stanovených v 
ročních pracovních programech nebo

b) specifické nadnárodní projekty v zájmu 
Společenství předložené alespoň třemi 
členskými státy, případně ve spolupráci 
s přidruženými zeměmi nebo se zeměmi 
žádajícímu o vstup, za podmínek 
stanovených v ročních pracovních 
programech nebo

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by užitečné zajistit možnost zřízení přeshraničních projektů, v nichž by spolupracovaly 
třetí země, za účelem zefektivnění programu, zejména pokud jde o činnosti bojující proti 
obchodování s lidskými bytostmi.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 77
Čl. 4 písm. c)

c) podporu činností nevládních organizací 
nebo jiných subjektů sledujících cíl v 
obecném evropském zájmu týkající se 
obecných cílů programu, a to za podmínek 
stanovených v ročních pracovních 
programech;

c) podporu činností nevládních organizací 
nebo jiných subjektů sledujících cíle, jež 
zahrnují ochranu lidské důstojnosti a úctu 
k lidským bytostem, týkající se obecných 
cílů programu, a to za podmínek 
stanovených v ročních pracovních 
programech;

Or. pl

Odůvodnění

Lidská důstojnost a úcta k lidským bytostem by měla být při provádění cíle boje proti násilí 
prioritou.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 78
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické a 
reintegrační programy pro oběti na jedné 
straně a pro pachatele na straně druhé s 
cílem předcházet násilí.

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „terapeutické a reintegrační programy“ zahrnuje jak tělesnou, tak duševní péči a 
opatření na opětovné začlenění do společnosti, která jsou zapotřebí pro oběti a pachatele 
násilí, zejména pokud jde o předcházení jakémukoli opakování takového chování v budoucnu.

Pozměňovací návrh, který předložila Lissy Gröner

Pozměňovací návrh 79
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou 
hlavními cílovými skupinami oběti násilí a 
skupiny jím ohrožené. K dalším cílovým 
skupinám patří mimo jiné učitelé a další 
pedagogičtí pracovníci, policisté a sociální 
pracovníci, místní a celostátní orgány, lékaři 
a další zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

2. Hlavními cílovými skupinami jsou oběti 
násilí a skupiny jím ohrožené. K dalším 
cílovým skupinám patří mimo jiné učitelé a 
další pedagogičtí pracovníci, policisté a 
sociální pracovníci, místní a celostátní 
orgány, lékaři a další zdravotníci, pracovníci 
v soudnictví, nevládní organizace, odbory, 
novináři, pracovníci médií a náboženské 
obce. Relevantní je také podpora obětí na 
jedné straně a zajištění odpovědnosti
pachatele na straně druhé. Je rovněž 
nezbytné vyhodnotit účinnost programů pro 
pachatele s cílem předcházet násilí.

Or. en
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Odůvodnění

Bezpečnost obětí by vždy měla být prioritou, a velmi často je potřeba ochrany přehlížena 
nebo je nezbytná. Na druhou stranu některé země vytvořily programy jednání s pachateli, 
avšak výsledky jsou nyní sporné. Proto by bylo užitečné stavět na tom, co existuje, a rozvíjet 
hodnocení/šířit informace.

Pozměňovací návrh, který předložila Ilda Figueiredo

Pozměňovací návrh 80
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené, zejména děti, mladí lidé a 
ženy. K dalším cílovým skupinám patří 
mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory, náboženské 
obce a novináři. Relevantní je také podpora 
obětí na jedné straně a zajištění 
odpovědnosti pachatele na straně druhé. Je 
rovněž nezbytné vyhodnotit účinnost 
programů pro pachatele s cílem předcházet 
násilí.

Or. en

Odůvodnění

Média musí při předcházení násilí hrát významnou úlohu.

Bezpečnost obětí by vždy měla být prioritou, a velmi často je potřeba ochrany přehlížena 
nebo je nezbytná. Na druhou stranu některé země vytvořily programy jednání s pachateli, a je 
nezbytné vyhodnotit jejich účinnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Anna Hedh

Pozměňovací návrh 81
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
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jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, vedoucí dětských a 
mládežnických organizací, rodiče, policisté 
a sociální pracovníci, místní a celostátní 
orgány, lékaři a další zdravotníci, pracovníci 
v soudnictví, nevládní organizace, odbory a 
náboženské obce. Relevantní jsou také 
terapeutické programy pro oběti na jedné 
straně a pro pachatele na straně druhé s 
cílem předcházet násilí.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 82
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. K dalším cílovým skupinám 
patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další 
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny 
jím ohrožené. Cílovou skupinou jsou rovněž 
rodinní příslušníci žen, které jsou oběťmi 
násilí, zejména pak děti. K dalším cílovým 
skupinám patří mimo jiné učitelé a další 
pedagogičtí pracovníci, policisté a sociální 
pracovníci, místní a celostátní orgány, lékaři 
a další zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské 
obce. Relevantní jsou také terapeutické 
programy pro oběti na jedné straně a pro 
pachatele na straně druhé s cílem předcházet 
násilí.

Or. el

Odůvodnění

Násilí se nedotýká pouze života samotných obětí, ale rovněž členů jejich rodin. Zejména 
v případě dětí, jejichž matky jsou oběťmi násilí, je potřeba speciální péče, protože tyto děti 
velmi pravděpodobně byly svědky domácího násilí, což má nepříznivý dopad na jejich duševní 
zdraví.
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Pozměňovací návrh, který předložila Lissy Gröner

Pozměňovací návrh 83
Článek 7

K tomuto programu mají přístup veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní 
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry a 
výzkumná střediska univerzit), které se 
zabývají předcházením násilí a bojem s 
násilím na dětech, mladých lidech a ženách 
nebo ochranou před takovým násilím nebo 
poskytováním podpory obětem nebo 
prováděním cílených činností podporujících 
odmítání takového násilí, případně 
vybízejících ke změně postoje a chování 
vůči zranitelným skupinám a obětem násilí. 
K programu mají přístup také veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní 
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry 
a výzkumná střediska univerzit), které 
informují o užívání drog a zabývají se 
drogovou prevencí.

K tomuto programu mají přístup veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní 
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry a 
výzkumná střediska univerzit a novináři a 
média), které se zabývají předcházením 
násilí a bojem s násilím na dětech, mladých 
lidech a ženách nebo ochranou před 
takovým násilím nebo poskytováním 
podpory obětem nebo prováděním cílených 
činností podporujících odmítání takového 
násilí, případně vybízejících ke změně 
postoje a chování vůči zranitelným 
skupinám a obětem násilí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zahrnout do programu rovněž média.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 84
Čl. 11 odst. 1

1. Bude usilovat o synergie a vzájemné 
doplňování tohoto programu s ostatními 
nástroji Společenství, zvláště s obecnými 
programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ a 
„Solidarita a řízení migračních toků“, se 7. 
rámcovým programem výzkumu a vývoje i 
s programy pro ochranu zdraví a programem 
„Bezpečnější internet plus“. Rovněž se bude 
aktivně usilovat o vzájemné doplňování 
s činností Evropského monitorovacího 
centra pro drogy a drogovou závislost. 
Statistická složka informací o násilí a 

1. Bude usilovat o synergie a vzájemné 
doplňování tohoto programu s ostatními 
nástroji Společenství, zvláště s obecnými 
programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ a 
„Solidarita a řízení migračních toků“, se 7. 
rámcovým programem výzkumu a vývoje i 
s programy pro ochranu zdraví a programem 
„Bezpečnější internet plus“. Rovněž bude 
spolupracovat s budoucím Institutem pro 
rovnost pohlaví, zejména s cílem zajistit, 
aby se činnosti programu Daphne III 
zaměřovaly účinněji na ohrožené skupiny. 
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drogách bude rozvíjena ve spolupráci 
s členskými státy, v případě potřeby 
s využitím statistického programu 
Společenství.

Statistická složka informací o násilí a 
drogách bude rozvíjena ve spolupráci 
s členskými státy, v případě potřeby 
s využitím statistického programu 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Vzájemné působení s budoucím institutem pro rovnost pohlaví by mohlo být užitečné, pokud 
jde o sběr relevantních informací o skupinách, které jsou zvláště ohroženy násilím, což 
umožní, aby se činnosti programu účinněji zaměřily na tyto skupiny.


