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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Η σωματική, σεξουαλική και 
ψυχολογική βία κατά παιδιών, νέων και 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους 
πράξεων, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια 
είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτελούν 
καταπάτηση του δικαιώματος στη ζωή, την 
ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια 
και τη σωματική και συναισθηματική 
ακεραιότητα καθώς επίσης και σοβαρή 
απειλή για τη σωματική και πνευματική 

(3) Η σωματική, σεξουαλική και 
ψυχολογική βία κατά παιδιών, νέων και 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους 
πράξεων, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια 
είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτελούν 
καταπάτηση του δικαιώματος στη ζωή, την 
ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια 
και τη σωματική και συναισθηματική 
ακεραιότητα καθώς επίσης και σοβαρή 
απειλή για τη σωματική και πνευματική 
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υγεία των θυμάτων των εν λόγω μορφών 
βίας. Οι συνέπειες από αυτές τις μορφές 
βίας, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες στο 
σύνολο της Κοινότητας, αποτελούν 
πραγματική μάστιγα για την υγεία και 
εμποδίζουν τους πολίτες να απολαύουν 
ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.

υγεία των θυμάτων των εν λόγω μορφών 
βίας. Οι συνέπειες από αυτές τις μορφές 
βίας, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες στο 
σύνολο της Κοινότητας, αποτελούν 
πραγματική παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και μάστιγα για την 
υγεία και εμποδίζουν τους πολίτες να 
απολαύουν ασφάλειας, ελευθερίας και 
δικαιοσύνης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βία είναι πρωτίστως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Η σωματική, σεξουαλική και 
ψυχολογική βία κατά παιδιών, νέων και 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους 
πράξεων, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια 
είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτελούν 
καταπάτηση του δικαιώματος στη ζωή, την 
ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια 
και τη σωματική και συναισθηματική 
ακεραιότητα καθώς επίσης και σοβαρή 
απειλή για τη σωματική και πνευματική 
υγεία των θυμάτων των εν λόγω μορφών 
βίας. Οι συνέπειες από αυτές τις μορφές 
βίας, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες στο 
σύνολο της Κοινότητας, αποτελούν 
πραγματική μάστιγα για την υγεία και 
εμποδίζουν τους πολίτες να απολαύουν 
ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.

(3) Η σωματική, σεξουαλική και 
ψυχολογική βία κατά παιδιών, νέων και 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους 
πράξεων, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια 
είτε στην ιδιωτική ζωή, και ιδίως η 
σωματεμπορία και η εξαναγκαστική 
πορνεία, αποτελούν καταπάτηση του 
δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια, την 
ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη σωματική 
και συναισθηματική ακεραιότητα καθώς 
επίσης και σοβαρή απειλή για τη σωματική 
και πνευματική υγεία των θυμάτων των εν 
λόγω μορφών βίας. Οι συνέπειες από αυτές 
τις μορφές βίας, οι οποίες είναι τόσο 
διαδεδομένες στο σύνολο της Κοινότητας, 
αποτελούν πραγματική μάστιγα για την 
υγεία και εμποδίζουν τους πολίτες να 
απολαύουν ασφάλειας, ελευθερίας και 
δικαιοσύνης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η σεξουαλική βία με τη μορφή  της εξώθησης στην πορνεία και της σωματεμπορίας γυναικών 
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και παιδιών, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σήμερα. Η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα αυτό ως άμεση προτεραιότητά της.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3a) Παραδόσεις και πολιτιστικές 
πρακτικές που συνδέονται με την άσκηση 
σωματικής βίας εις βάρος των γυναικών, 
όπως ο ακρωτηριασμός γεννητικών 
οργάνων και τα εγκλήματα τιμής, 
αποτελούν ειδικότερη μορφή με την οποία 
παρουσιάζεται η βία εις βάρος των 
γυναικών με βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις για 
την υγεία τους, με κύρια θύματα τα μέλη 
μειονοτικών κοινοτήτων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η βία εις βάρος των γυναικών δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αιτιολογείται ως μέρος μίας 
πολιτιστικής παράδοσης ή πρακτικής, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως μορφή βίας.

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την
αποτροπή και την καταπολέμηση της βίας
εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και
για την προστασία ομάδων υψηλού
κινδύνου (Δάφνη ΙΙΙ) πρέπει να
διασφαλίζει κατά την εφαρμογή του ότι η 
προσοχή θα εστιάζεται στις τρεις ομάδες-
στόχους, δηλαδή στα παιδιά, στους νέους 
και στις γυναίκες. 

Or. es
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να 
αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας και 
των ναρκωτικών στα άτομα, τις οικογένειες 
και τις κοινότητες όσον αφορά την υγεία, 
την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη 
καθώς και την πολιτική των ίσων ευκαιριών, 
καθώς επίσης και το υψηλό κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος για το κοινωνικό 
σύνολο.

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να
αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας στα
άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες
όσον αφορά τη σωματική και διανοητική
υγεία, την ψυχολογική και κοινωνική 
ανάπτυξη καθώς και την πολιτική των ίσων 
ευκαιριών, καθώς επίσης και το υψηλό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος για το 
κοινωνικό σύνολο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η φράση «σωματική και διανοητική» πριν από τη λέξη «υγεία» για λόγους 
συνέπειας.

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να 
αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας και 
των ναρκωτικών στα άτομα, τις οικογένειες 
και τις κοινότητες όσον αφορά την υγεία, 
την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη 
καθώς και την πολιτική των ίσων ευκαιριών, 
καθώς επίσης και το υψηλό κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος για το κοινωνικό 
σύνολο.

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να
αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας στα
άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες
όσον αφορά τη σωματική και διανοητική
υγεία, την ψυχολογική και κοινωνική 
ανάπτυξη καθώς και την πολιτική των ίσων 
ευκαιριών, καθώς επίσης και το υψηλό 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος για το 
κοινωνικό σύνολο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η σωματική όσο και η διανοητική υγεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν εξετάζονται
οι επιπτώσεις της βίας. 
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

(17a) Θύματα βίας πρέπει να θεωρούνται
στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος όχι
μόνο τα παιδιά που έχουν υποστεί βία
άμεσα αλλά και τα παιδιά που βλέπουν τη 
μητέρα τους να πέφτει θύμα 
κακομεταχείρισης. 

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η βία κατά γυναικών που είναι μητέρες επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τα παιδιά τους και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στη συναισθηματική και διανοητική υγεία των παιδιών. 

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

(17α) Είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί ότι
ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού, και
ειδικότερα οι γυναίκες, και μάλιστα όσες
ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, οι
ηλικιωμένες γυναίκες καθώς και τα παιδιά, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πόσο ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία είναι οι γυναίκες, και ιδίως
όσες ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες ή οι ηλικιωμένες γυναίκες, καθώς και τα παιδιά, ώστε
να τους αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και 

(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και 
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της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, 
νέων και γυναικών και την προστασία των 
θυμάτων και των ομάδων κινδύνου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει 
προστιθέμενη αξία στις ενέργειες που 
υλοποιούν κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη 
με τα ακόλουθα μέσα: τη διάδοση και 
ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και ορθών 
πρακτικών· την προώθηση καινοτόμου 
προσέγγισης· τον από κοινού καθορισμό 
προτεραιοτήτων· την κατάλληλη ανάπτυξη 
δικτύωσης· την επιλογή σχεδίων στο σύνολο 
της Κοινότητας· την ενθάρρυνση, τέλος, και 
κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων 
μερών. Οι εν λόγω ενέργειες πρέπει επίσης 
να συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά και τις 
γυναίκες που εισήλθαν στα κράτη μέλη 
μέσω εμπορίας ανθρώπων.

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, 
νέων και γυναικών και την προστασία των 
θυμάτων και των ομάδων κινδύνου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει 
προστιθέμενη αξία στις ενέργειες που 
υλοποιούν κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη 
με τα ακόλουθα μέσα: ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας 
εις βάρος των γυναικών και μεταφορά της 
στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, 
τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, 
πείρας και ορθών πρακτικών· την προώθηση 
καινοτόμου προσέγγισης· τον από κοινού 
καθορισμό προτεραιοτήτων· την κατάλληλη 
ανάπτυξη δικτύωσης· την επιλογή σχεδίων 
στο σύνολο της Κοινότητας· την 
ενθάρρυνση, τέλος, και κινητοποίηση όλων 
των ενδιαφερομένων μερών. Οι εν λόγω 
ενέργειες πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά και τις 
γυναίκες που εισήλθαν στα κράτη μέλη 
μέσω εμπορίας ανθρώπων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βία εις βάρος των γυναικών, των παιδιών και των νέων πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω
σαφούς οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19a) Ο γενικός στόχος των μέτρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της βίας είναι
να αποτραπούν και να καταπολεμηθούν
όλες οι μορφές βίας, ώστε να εξαλειφθεί
ολοκληρωτικά αυτό το φαινόμενο που 
αποτελεί έγκλημα και κατάφωρη 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
απαιτούνται σαφείς και αξιόπιστοι στόχοι, 
όπως η μείωση στο ήμισυ του αριθμού 
όσων πέφτουν θύματα βίας και εμπορίας 
ανθρώπων κατά την προσεχή δεκαετή 
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περίοδο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται συγκεκριμένοι στόχοι για να επιτευχθεί πρόοδος στο γενικότερο στόχο της 
ολοκληρωτικής εξάλειψης της βίας εις βάρος των γυναικών και των παιδιών. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 53
σημείο 21 preambuły

(21) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, 
δηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, 
των νέων και των γυναικών καθώς και η 
πρόληψη και ενημέρωση σχετικά με τα 
ναρκωτικά, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από τα 
κράτη μέλη λόγω της ανάγκης για 
ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ και 
για διάδοση των ορθών πρακτικών στο 
σύνολο της Κοινότητας. Τα παραπάνω 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Εξαιτίας της ανάγκης για 
συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση 
και λόγω της κλίμακας ή του αντικτύπου της 
πρωτοβουλίας, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

(21) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, 
δηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, 
των νέων, των γυναικών και των ανδρών 
καθώς και η πρόληψη και ενημέρωση 
σχετικά με τα ναρκωτικά, δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από 
τα κράτη μέλη λόγω της ανάγκης για 
ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ και 
για διάδοση των ορθών πρακτικών στο 
σύνολο της Κοινότητας. Τα παραπάνω 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Εξαιτίας της ανάγκης για 
συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση 
και λόγω της κλίμακας ή του αντικτύπου της 
πρωτοβουλίας, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Και οι άνδρες πέφτουν συχνά θύματα βίας διαφόρων μορφών, επομένως πρέπει να ενταχθεί και
η δική τους περίπτωση στο πρόγραμμα, ώστε να αποτραπούν και να καταπολεμηθούν όλες οι
μορφές βίας. 
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Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 54
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
μέσω της καταπολέμησης της βίας και της 
παροχής πληροφοριών σχετικά με τη 
χρήση ναρκωτικών καθώς και μέσω της 
πρόληψης της χρήσης.

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
μέσω της καταπολέμησης και της 
πρόληψης της βίας εις βάρος των παιδιών, 
των νέων και των γυναικών καθώς και της 
προστασίας των θυμάτων και των ομάδων 
υψηλού κινδύνου.

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 55
Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία 
και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ευημερίας και κοινωνικής 
συνοχής.

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία 
και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ευημερίας και κοινωνικής 
συνοχής καθώς και υγιών διαπροσωπικών 
σχέσεων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις βοηθούν στο να μειωθεί η βία και να ενισχυθεί η κοινωνική
συνοχή.

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 56
Άρθρο 2, σημείο 1, στοιχείο γ

γ) να προλάβει και να μειώσει τη χρήση 
ναρκωτικών, την εξάρτηση και τις βλάβες 
που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά

γ) να προλάβει όλες τις μορφές βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων, ώστε ο αριθμός των ανθρώπων
που πέφτουν θύματα να μειωθεί 
τουλάχιστον στο ήμισυ κατά την περίοδο 
των επόμενων δέκα ετών. 

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίοι συγκεκριμένοι, σαφείς στόχοι για να επιτευχθεί πρόοδος στο γενικότερο στόχο
της ολοκληρωτικής εξάλειψης αυτής της μορφής σοβαρού εγκλήματος και κατάφωρης
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 57
Άρθρο 3 στοιχείο α) εισαγωγή

Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών μέσω 
τη λήψης προληπτικών μέτρων και της 
παροχής υποστήριξης σε θύματα και ομάδες 
κινδύνου με τα ακόλουθα μέσα:

Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των 
μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
εις βάρος παιδιών, νέων, γυναικών, ιδίως 
μεταναστριών, μέσω τη λήψης 
προληπτικών μέτρων και της παροχής 
υποστήριξης σε θύματα και ομάδες κινδύνου 
με τα ακόλουθα μέσα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν σαφώς οι στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 58
Άρθρο 3 στοιχείο α) εισαγωγή

α) Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών 
μέσω τη λήψης προληπτικών μέτρων και της 
παροχής υποστήριξης σε θύματα και ομάδες 
κινδύνου με τα ακόλουθα μέσα:

α) Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα εις βάρος παιδιών, νέων, και ανδρών, 
μέσω τη λήψης προληπτικών μέτρων και της 
παροχής υποστήριξης σε θύματα και ομάδες 
κινδύνου με τα ακόλουθα μέσα:

Or. pl

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 59
Άρθρο 3, στοιχείο α), πρώτη κουκίδα

Παρέχοντας αρωγή και ενθάρρυνση σε Παρέχοντας αρωγή και ενθάρρυνση σε
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ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας και της πρόληψης της βίας 
καθώς και της παροχής βοήθειας σε θύματα.

ΜΚΟ, φορείς, οργανώσεις και συλλόγους
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας και της πρόληψης της βίας εις 
βάρος των παιδιών, των νέων και των 
γυναικών, καθώς και της παροχής βοήθειας 
σε θύματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και στις τρίτες χώρες.

Or. es

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 60
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

- τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών αρωγής
σε ΜΚΟ και σε άλλες οργανώσεις για να τις
βοηθήσει να επεξεργαστούν τα σχέδιά τους 
και να έρθουν σε επαφή με άλλους 
εταίρους, 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες αρωγής προσέφεραν πολυτιμότατη βοήθεια στις ΜΚΟ, ιδίως σε όσες έλαβαν
μέρος στο πρόγραμμα Δάφνη για πρώτη φορά, προκειμένου να μάθουν όλες τις διατάξεις που
αφορούν το πρόγραμμα. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει επομένως να συνεχίσουν να παρέχονται. 

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 61
Άρθρο 3, στοιχείο α, δεύτερη κουκίδα 2

• Μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης 
ενεργειών ευαισθητοποίησης που στοχεύουν 
σε συγκεκριμένο κοινό, μέσω του 
σχεδιασμού υλικού για τη συμπλήρωση του 
ήδη διαθέσιμου ή μέσω της προσαρμογής 
και χρήσης του ήδη υπάρχοντος υλικού σε 
άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για άλλες 
ομάδες-στόχους.

• Μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης 
ενεργειών ευαισθητοποίησης που στοχεύουν 
σε συγκεκριμένο κοινό, για παράδειγμα 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, 
συγκεκριμένους τομείς του πληθυσμού και 
δράστες βίαιων ενεργειών, μέσω του 
σχεδιασμού υλικού για τη συμπλήρωση του 
ήδη διαθέσιμου ή μέσω της προσαρμογής 
και χρήσης του ήδη υπάρχοντος υλικού σε 
άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για άλλες 
ομάδες-στόχους.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Παραδείγματα επαγγελμάτων στα οποία μπορεί να απευθυνθούν οι δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης είναι το προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο τη βία εις
βάρος γυναικών και παιδιών, όπως οι αστυνομικοί, οι δικαστικοί, το ιατρικό προσωπικό, οι
δάσκαλοι, διοργανωτές δρραστηριοτήτων για νέους, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι οι
οποίοι ασχολούνται με τους δράστες, παιδοψυχολόγοι και θεραπευτές. Πρέπει επίσης να
ενσωματωθεί η κατάρτιση που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα εγκλήματα τιμής
σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και πληθυσμιακές κατηγορίες.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 62
Άρθρο 3, στοιχείο (α), σημείο 2α (νέο)

• μέσω δράσεων που θα απευθύνονται σε 
γυναίκες μέλη κοινοτήτων με πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες ή εθνικές μειονοτικές 
ομάδες και στις ειδικότερες μορφές βίας 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές·

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες που είναι μέλη μειονοτικών ομάδων ή κοινοτήτων με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 
αντιμετωπίζουν ειδικότερες μορφές βίας, οι οποίες απαιτούν και ειδική αντιμετώπιση. Το 
Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη σημασία στα προβλήματα βίας που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές και να λάβει συγκεκριμένες δράσεις.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 63
Άρθρο 3, στοιχείο (α), σημείο 2β (νέο)

• μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης 
ενεργειών για την επανένταξη των 
θυμάτων βίας στην αγορά εργασίας και 
στην κοινωνική ζωή·

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα θύματα βίας εμφανίζουν συχνά τάσεις κοινωνικής περιθωριοποίησης, για το λόγο αυτό 
βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ομαλή κοινωνική επανένταξή τους. Το πρώτο βασικό βήμα 
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για αυτό είναι η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 64
Άρθρο 3, στοιχείο (α), σημείο 2γ (νέο)

• μέσω της διεξαγωγής έρευνας σχετικά με 
τα αίτια και την υφιστάμενη κατάσταση 
της εμπορίας γυναικών και παιδιών για 
λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς 
και μέσω αποτελεσματικών εκστρατειών 
για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως 
προς το θέμα αυτό·

Or. el

Αιτιολόγηση

Το Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ μπορεί και θα πρέπει να ενσωματώσει στις δράσεις του ενέργειες για 
τη δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος της σωματεμπορίας γυναικών και παιδιών, το 
οποίο έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 65
Άρθρο 3 στοιχείο α)  σημείο 4 

• μέσω του προσδιορισμού και της 
ενίσχυσης ενεργειών που συμβάλλουν στη 
θετική αντιμετώπιση των ατόμων που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα 
μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης που 
ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασμού στα 
άτομα αυτά και προωθεί την ευημερία και 
την προσωπική τους ολοκλήρωση.

• μέσω του προσδιορισμού και της
ενίσχυσης ενεργειών που διασφαλίζουν την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και την 
ψυχολογική ανάπτυξη των ατόμων που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία και μέσω της 
καθοδήγησής τους για να αντιμετωπίζουν 
το άγχος και να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση 
βασισμένη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
μια βασική αξία που απαιτεί σεβασμό. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προσωπική ανάπτυξη και η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς το άγχος έχουν ουσιαστική
σημασία για τα θύματα και για τις ομάδες υψηλού κινδύνου στον αγώνα κατά της βίας. 
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 66
Άρθρο 3, παράγραφος 1, 4ο εδάφιο

- μέσω του προσδιορισμού και της 
ενίσχυσης ενεργειών που συμβάλλουν στη 
θετική αντιμετώπιση των ατόμων που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα 
μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης που 
ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασμού στα 
άτομα αυτά και προωθεί την ευημερία και 
την προσωπική τους ολοκλήρωση.

- μέσω του προσδιορισμού και της
ενίσχυσης ενεργειών που συμβάλλουν στη
θετική αντιμετώπιση και στην κοινωνική 
επανενσωμάτωση των θυμάτων βίας ή/και 
που κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα 
μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης που 
ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασμού στα 
άτομα αυτά και προωθεί την ευημερία και 
την προσωπική τους ολοκλήρωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να βοηθήσει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν να
βελτιώσουν τη ζωή των θυμάτων βίας και των ατόμων που κινδυνεύουν καθώς και να
διασφαλίσουν την κοινωνική τους επανένταξη.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 67
Άρθρο 3 στοιχείο α σημείο 4 α (νέο)

• Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να αποδοθεί στην 
καταπολέμηση της παραβίασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος 
μεταναστριών· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δηλωθούν ρητά και συνοπτικά οι στόχοι του προγράμματος. 

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 68
Άρθρο 3, στοιχείο β), πρώτη κουκίδα

τη δημιουργία πολυτομεακών δικτύων. τη δημιουργία πολυτομεακών δικτύων, 
ιδίως για να υποστηρίζονται τα θύματα 
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βίας εις βάρος των παιδιών, των νέων και 
των γυναικών και τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. 

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 69
Άρθρο 3, στοιχείο (β), σημείο 2α (νέο)

• την κατάλληλη εκπαίδευση και 
κατάρτιση των επαγγελματιών εκείνων, οι 
οποίοι είναι αρμόδιοι για την καταγραφή 
περιστατικών και την καταχώριση 
στοιχείων σχετικά με την ενδοοικογενειακή 
βία, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια 
αναγνώρισης των περιπτώσεων  αυτών·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενο κοινωνικής 
προκατάληψης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιστατικά βίας να μην καταγράφονται ή να μην 
αναφέρεται ως δράστης το μέλος της οικογένειας το οποίο ευθύνεται. Οι επαγγελματίες οι 
οποίοι έρχονται σε επαφή με τα θύματα βίας θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση η οποία να 
τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ευκολία τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής 
βίας, ώστε να είναι δυνατή η παροχή ουσιαστικότερης βοήθειας στα θύματα.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 70
Άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο 3

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου 
κοινού σε θέματα βίας, όπως κοινού από 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, για τη 
βελτίωση της κατανόησης, την 
προώθηση της πολιτικής της μηδενικής 
ανοχής της βίας καθώς και την 
ενθάρρυνση της παροχής υποστήριξης στα 
θύματα καθώς και της καταγγελίας 
πράξεων βίας στις αρμόδιες αρχές·

• την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση 
των γνώσεων ως προς τα αίτια της βίας, 
την προαγωγή της ψυχολογικής 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης της 
προσωπικότητας και την ενθάρρυνση της 
παροχής υποστήριξης στα θύματα καθώς 
και της καταγγελίας πράξεων βίας στις 
αρμόδιες αρχές·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η ευαισθητοποίηση ως προς τα αίτια της βίας και η ανάπτυξη της προσωπικότητας έχουν
ουσιαστική σημασία στην καταπολέμηση αυτής της κοινωνικής ανωμαλίας. 

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 71
Άρθρο 3, στοιχείο β), τρίτη κουκίδα

την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοινού 
σε θέματα βίας, όπως κοινού από 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, για τη βελτίωση 
της κατανόησης, την προώθηση της 
πολιτικής της μηδενικής ανοχής της βίας 
καθώς και την ενθάρρυνση της παροχής 
υποστήριξης στα θύματα καθώς και της 
καταγγελίας πράξεων βίας στις αρμόδιες 
αρχές·

την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου
κοινού, όπως είναι οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, και
κοινού από συγκεκριμένα επαγγέλματα σε 
θέματα βίας κάθε μορφής για τη βελτίωση 
της κατανόησης, την προώθηση της 
πολιτικής της μηδενικής ανοχής της βίας 
καθώς και την ενθάρρυνση της παροχής 
υποστήριξης στα θύματα καθώς και της 
καταγγελίας πράξεων βίας στις αρμόδιες 
αρχές·

Or. es

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 72
Άρθρο 3, στοιχείο β, τρίτη κουκίδα

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου 
κοινού σε θέματα βίας, όπως κοινού από 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, για τη βελτίωση 
της κατανόησης, την προώθηση της 
πολιτικής της μηδενικής ανοχής της βίας 
καθώς και την ενθάρρυνση της παροχής 
υποστήριξης στα θύματα καθώς και της 
καταγγελίας πράξεων βίας στις αρμόδιες 
αρχές,

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου
κοινού σε θέματα βίας, όπως κοινού από 
συγκεκριμένα επαγγέλματα και 
πληθυσμιακές κατηγορίες, για τη βελτίωση 
της κατανόησης, την προώθηση της 
πολιτικής της μηδενικής ανοχής της βίας 
καθώς και την ενθάρρυνση της παροχής 
υποστήριξης στα θύματα καθώς και της 
καταγγελίας πράξεων βίας στις αρμόδιες 
αρχές,

Or. sv

Αιτιολόγηση

Παραδείγματα επαγγελμάτων στα οποία μπορεί να απευθυνθούν οι δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης είναι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη βία εις βάρος γυναικών και
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παιδιών, όπως οι αστυνομικοί, οι δικαστικοί, το ιατρικό προσωπικό, οι δάσκαλοι, διοργανωτές
δραστηριοτήτων για νέους, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνται με τους 
δράστες, παιδοψυχολόγοι και θεραπευτές. Πρέπει επίσης να ενσωματωθεί η κατάρτιση που
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα εγκλήματα τιμής σε συγκεκριμένα επαγγέλματα
και πληθυσμιακές κατηγορίες.

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 73
Άρθρο 3, στοιχείο β, 4η κουκίδα

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με 
τη βία, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση 
των αιτίων που προκαλούν την άσκηση βίας 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με
τη βία, τη διερεύνηση, την αποτροπή και 
την αντιμετώπιση των αιτίων που 
προκαλούν την άσκηση βίας σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να αποτραπούν τα αίτια της βίας.

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 74
Άρθρο 3, στοιχείο β), 4η κουκίδα

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με 
τη βία, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση 
των αιτίων που προκαλούν την άσκηση βίας 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με
τη βία εις βάρος των παιδιών, των νέων, 
και των γυναικών τη διερεύνηση και την 
αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν 
την άσκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας.

Or. es

Τροπολογία: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 75
Άρθρο 3, στοιχείο β), 5η κουκίδα

την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
προβλήματα υγείας καθώς και τα 

διαγράφεται
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κοινωνικά προβλήματα που προκαλούνται 
από τη χρήση ναρκωτικών και την 
προώθηση ανοικτού διαλόγου με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των 
ναρκωτικών.

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 76
Άρθρο 4, στοιχείο 2

2. Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας ή

2. Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη με τη 
δυνατότητα να συνεργαστούν και άλλα 
συνδεόμενα κράτη ή υποψήφια για ένταξη 
κράτη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας 
ή

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα να δρομολογηθούν διακρατικά σχέδια στα οποία
θα μπορούν να συνεργαστούν και τρίτες χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
του προγράμματος ιδίως σε ό,τι αφορά τον αγώνα εναντίον της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
Άρθρο 4 στοιχείο γ)

γ) Υποστήριξη των δραστηριοτήτων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων 
οι οποίοι επιδιώκουν σκοπούς γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που συνάδουν 
με τους γενικούς στόχους του 
προγράμματος, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας,

γ) Υποστήριξη των δραστηριοτήτων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων 
οι οποίοι επιδιώκουν την προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το σεβασμό 
των ανθρώπινων όντων και συνάδουν με 
τους γενικούς στόχους του προγράμματος, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στα ετήσια προγράμματα εργασίας,

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο σεβασμό των
ανθρώπινων όντων όσον αφορά την επίτευξη του στόχου να καταπολεμηθεί η βία.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 78
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι 
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

2. . Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα 
θύματα βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν 
να υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι 
είναι, μεταξύ άλλων, καθηγητές και 
εκπαιδευτικό προσωπικό, η αστυνομία και 
οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι τοπικές και 
εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και 
παραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό 
προσωπικό, η μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα
συνοδείας και επανένταξης τόσο για τα 
θύματα όσο και για τους δράστες με στόχο 
την πρόληψη της εκδήλωσης βίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ορολογία «προγράμματα συνοδείας και επανένταξης» καλύπτει τα μέτρα τόσο της σωματικής
και ψυχολογικής θεραπείας όσο και της κοινωνικής επανένταξης τα οποία απαιτούνται για τα
θύματα και για τους δράστες της βίας, ιδίως με σκοπό να αποτραπεί τυχόν επανάληψη τέτοιων
συμπεριφορών στο μέλλον. 

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 79
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα 
θύματα βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν 
να υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι 
είναι, μεταξύ άλλων, καθηγητές και 

2. Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
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εκπαιδευτικό προσωπικό, η αστυνομία και 
οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι τοπικές και 
εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και 
παραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό 
προσωπικό, η μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι 
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι 
δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης
σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα αφενός για τη 
στήριξη των θυμάτων αφετέρου για τη
διασφάλιση του ότι θα λογοδοτούν οι 
δράστες. Είναι επίσης αναγκαίο να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων για τους δράστες, με στόχο
την πρόληψη της εκδήλωσης βίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των θυμάτων πρέπει να αποτελεί πάντα προτεραιότητα αλλά συχνά συμβαίνει να
αμελείται η αναγκαία προστασία. Από την άλλη πλευρά ορισμένα κράτη έχουν αναπτύξει
προγράμματα θεραπείας για τους δράστες, τα αποτελέσματά τους όμως είναι υπό αμφισβήτηση. 
Ως εκ τούτου θα ήταν χρήσιμο να οικοδομήσουμε επί των βάσεων που ήδη υπάρχουν και να
αναπτύξουμε την αξιολόγηση/διάδοση πληροφοριών. 

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 80
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι 
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία, ιδίως τα παιδιά, οι νέοι και 
οι γυναίκες. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι 
θρησκευτικές κοινότητες και οι 
δημοσιογράφοι. Είναι επίσης σκόπιμο να
υπάρξει μέριμνα για τη  στήριξη των 
θυμάτων αφενός και για τη διασφάλιση του 
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ότι θα λογοδοτούν οι δράστες αφετέρου. 
Είναι επίσης αναγκαίο να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
για τους δράστες, με στόχο την πρόληψη
της εκδήλωσης βίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εκδήλωσης 
βίας. 

Η ασφάλεια του θύματος πρέπει να αποτελεί πάντα προτεραιότητα, πολύ συχνά μάλιστα
συμβαίνει να αμελείται η αναγκαία προστασία. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα κράτη έχουν
αναπτύξει προγράμματα θεραπείας για τους δράστες και χρειάζεται η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων. 

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 81
Άρθρο 6, σημείο 2

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι 
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, αρχηγοί παιδικών ή 
νεολαιίστικων οργανώσεων, γονείς, η 
αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε 
ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, το 
δικαστικό προσωπικό, η μη κυβερνητικές
οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και οι θρησκευτικές κοινότητες. Είναι 
επίσης σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

Or. sv
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 82
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι 
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα 
βίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να 
υποστούν βία. Ομάδα στόχος είναι επίσης 
τα μέλη της οικογένειας, και κυρίως τα 
παιδιά των γυναικών που είναι θύματα 
βίας. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ 
άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι 
εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η βία δεν επηρεάζει τη ζωή μόνο των ίδιων των θυμάτων, αλλά και των μελών της οικογενείας 
τους. Ειδικά στην περίπτωση των παιδιών των οποίων οι μητέρες είναι θύματα βίας απαιτείται 
ειδική μέριμνα καθώς τα παιδιά αυτά είναι πολύ πιθανόν να έχουν υπάρξει μάρτυρες 
ενδοοικογενειακής βίας, με αρνητικές συνέπειες για την ψυχολογική υγεία τους.

Τροπολογία: Lissy Gröner

Τροπολογία 83
Άρθρο 7

Η πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα είναι 
ανοικτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς και φορείς (τοπικές αρχές στο 
αρμόδιο επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα 
και ερευνητικά κέντρα) που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας 
κατά παιδιών, νέων και γυναικών ή στους 
τομείς της προστασίας από αυτές τις μορφές 

Η πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα είναι 
ανοικτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς και φορείς (τοπικές αρχές στο 
αρμόδιο επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα 
και ερευνητικά κέντρα και δημοσιογράφοι 
καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας 
κατά παιδιών, νέων και γυναικών ή στους 



PE 372.207v01-00 22/24 AM\613055EL.doc

EL

βίας ή της παροχής υποστήριξης στα θύματα 
ή της εφαρμογής στοχοθετημένων ενεργειών 
για την προώθηση της απόρριψης αυτών των 
μορφών βίας ή της ενθάρρυνσης της 
αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έναντι 
των ευπαθών ομάδων και των θυμάτων βίας. 
Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε 
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και 
φορείς (τοπικές αρχές στο αρμόδιο 
επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα και 
ερευνητικά κέντρα) που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
παροχής ενημέρωσης και πρόληψης της 
χρήσης ναρκωτικών.

τομείς της προστασίας από αυτές τις μορφές 
βίας ή της παροχής υποστήριξης στα θύματα 
ή της εφαρμογής στοχοθετημένων ενεργειών 
για την προώθηση της απόρριψης αυτών των 
μορφών βίας ή της ενθάρρυνσης της 
αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έναντι 
των ευπαθών ομάδων και των θυμάτων βίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πρόγραμμα. 

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου 

Τροπολογία 84
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Επιδιώκονται συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά 
μέσα, και ιδίως με τα γενικά προγράμματα 
«Ασφάλεια και διασφάλιση των 
ελευθεριών» και «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των μεταναστευτικών 
ρευμάτων», το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα 
προγράμματα για την προστασία της υγείας 
και το πρόγραμμα για την προαγωγή της 
ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των 
νέων επιγραµµικών τεχνολογιών «Safer 
Internet Plus». Θα επιδιωχθεί η 
συμπληρωματικότητα με το ευρωπαϊκό 
κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και 
τοξικομανίας. Σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με 
βάση το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα θα 
αναπτυχθεί η στατιστική πτυχή της 
ενημέρωσης σχετικά με τη βία και τα 
ναρκωτικά.

1. Επιδιώκονται συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά 
μέσα, και ιδίως με τα γενικά προγράμματα 
«Ασφάλεια και διασφάλιση των 
ελευθεριών» και «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των μεταναστευτικών 
ρευμάτων», το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα 
προγράμματα για την προστασία της υγείας 
και το πρόγραμμα για την προαγωγή της 
ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των 
νέων επιγραµµικών τεχνολογιών «Safer 
Internet Plus». Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί
η συμπληρωματικότητα με το μελλοντικό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με
απώτερο στόχο να εστιασθούν οι 
δραστηριότητες του προγράμματος Δάφνη 
ΙΙΙ στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, με βάση το κοινοτικό 
στατιστικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η 
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στατιστική πτυχή της ενημέρωσης σχετικά 
με τη βία και τα ναρκωτικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη συνεργασίας με το μελλοντικό Ίδρυμα για την Ισότητα θα μπορούσε να αποδειχθεί
χρήσιμη ως προς τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τις ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία ομάδες
και ως εκ τούτου να επιτρέψει την αποτελεσματικότερη εστίαση των δραστηριοτήτων του
προγράμματος σε αυτές τις ομάδες. 


