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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 43
(3) preambulumbekezdés

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak –
beleértve az ilyen cselekményekkel való 
fenyegetést, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartást – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, megsérti az 
áldozatok élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és 
érzelmi épséghez való jogát, továbbá 
komoly veszélyt jelent testi és szellemi 
egészségükre. Az ilyen erőszak hatásai oly 
mértékben jelen vannak a Közösségben, 
hogy tényleges egészségügyi veszélyt 
jelentenek és megakadályozzák a 
biztonságos, szabad és igazságos polgárság 

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak –
beleértve az ilyen cselekményekkel való 
fenyegetést, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartást – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, megsérti az 
áldozatok élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és 
érzelmi épséghez való jogát, továbbá 
komoly veszélyt jelent testi és szellemi 
egészségükre. Az ilyen erőszak hatásai oly 
mértékben jelen vannak a Közösségben, 
hogy sértik az emberi jogokat és tényleges 
egészségügyi veszélyt jelentenek és 
megakadályozzák a biztonságos, szabad és 
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megélését. igazságos polgárság megélését.

Or. de

Indokolás

Az erőszak szintén és elsődlegesen az emberi jogok megsértését jelenti.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 44
(3) preambulumbekezdés

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak –
beleértve az ilyen cselekményekkel való 
fenyegetést, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartást – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, megsérti az 
áldozatok élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és 
érzelmi épséghez való jogát, továbbá 
komoly veszélyt jelent testi és szellemi 
egészségükre. Az ilyen erőszak hatásai oly 
mértékben jelen vannak a Közösségben, 
hogy tényleges egészségügyi veszélyt 
jelentenek és megakadályozzák a 
biztonságos, szabad és igazságos polgárság 
megélését.

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak –
beleértve az ilyen cselekményekkel való 
fenyegetést, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartást – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, és különösen 
az emberkereskedelem és a prostitúcióra 
kényszerítés megsérti az áldozatok élethez, 
biztonsághoz, szabadsághoz, méltósághoz, 
valamint testi és érzelmi épséghez való 
jogát, továbbá komoly veszélyt jelent testi és 
szellemi egészségükre. Az ilyen erőszak 
hatásai oly mértékben jelen vannak a 
Közösségben, hogy tényleges egészségügyi 
veszélyt jelentenek és megakadályozzák a 
biztonságos, szabad és igazságos polgárság 
megélését.

Or. el

Indokolás

A prostitúcióra kényszerítés valamint a nő- és gyermekkereskedelem a nemi erőszak 
formáiként jelenleg nagyon fontos kérdések. Az EU-nak ezekkel közvetlen prioritásként kell 
megbirkóznia.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 45
(3a) preambulumbekezdés (új)
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(3a) A nők elleni fizikai erőszakkal társuló 
hagyományok és kulturális szokások, 
például a nemi csonkítás és a becsületsértő 
bűncselekmények a nők elleni, 
egészségüket rövid és hosszú távon károsító 
erőszak speciális fajtáját jelentik, mivel az 
áldozatok többsége kisebbségi közösségek 
tagja.

Or. el

Indokolás

A nők elleni erőszakot semmilyen körülmények között nem lehet nemzeti hagyomány vagy 
szokás részeként elfogadni, hanem azt az erőszak egy formájának kell tekinteni.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 46
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A gyerekek, fiatalok és nők elleni 
erőszak megelőzését és leküzdését, illetve az 
áldozatok és veszélyeztetettek megvédését 
célzó program (Daphne III) alkalmazása 
során biztosítani kell, hogy hasonló 
hangsúlyt helyezzenek a három 
célcsoportra, a gyerekekre, a fiatalokra és a 
nőkre.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 47
(17) preambulumbekezdés

(17) Szükséges és fontos annak felismerése, 
hogy az erőszak és a kábítószerek súlyos 
következményekkel járnak az érintettek –
egyének, családok és közösségek –
egészsége, pszichés és társadalmi fejlődése, 
valamint esélyegyenlősége szempontjából, 
továbbá, hogy magas szociális és gazdasági 

(17) Szükséges és fontos annak felismerése, 
hogy az erőszak súlyos következményekkel 
jár az érintettek – egyének, családok és 
közösségek – testi és szellemi egészsége, 
pszichés és társadalmi fejlődése, valamint 
esélyegyenlősége szempontjából, továbbá, 
hogy magas szociális és gazdasági 
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költségekkel járnak a társadalom egésze 
szempontjából.

költségekkel járnak a társadalom egésze 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

A “testi és szellemi” beillesztése az” egészség” elé a következetesség biztosítása érdekében 
szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 48
(17) preambulumbekezdés

(17) Szükséges és fontos annak felismerése, 
hogy az erőszak és a kábítószerek súlyos 
következményekkel járnak az érintettek –
egyének, családok és közösségek –
egészsége, pszichés és társadalmi fejlődése, 
valamint esélyegyenlősége szempontjából, 
továbbá, hogy magas szociális és gazdasági 
költségekkel járnak a társadalom egésze 
szempontjából.

(17) Szükséges és fontos annak felismerése, 
hogy az erőszak súlyos következményekkel
jár az érintettek – egyének, családok és 
közösségek – testi és szellemi egészsége, 
pszichés és társadalmi fejlődése, valamint 
esélyegyenlősége szempontjából, továbbá, 
hogy magas szociális és gazdasági 
költségekkel járnak a társadalom egésze 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

Az erőszak hatásait vizsgálva mind a testi, mind a szellemi egészséget figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 49
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) Nem csak azokat a gyerekeket kell az 
erőszak áldozatainak tekinteni ennek a 
programnak a vonatkozásában, akiket 
közvetlenül ér  erőszak, hanem azokat is, 
akik tanúi édesanyjuk bántalmazásának.

Or. sv
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Indokolás

A gyermekes nők elleni erőszak közvetlenül és közvetve érinti a gyermekeiket, és káros 
hatással van a gyermekek érzelmi és szellemi egészségére.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 50
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) Szükséges annak felismerése, hogy a 
társadalom egyes rétegei, közelebbről a nők 
– különösen a hátrányos helyzetű és  idős 
nők – és a gyermekek különösen 
érzékenyek az erőszakra.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell a nők – különösen a hátrányos helyzetű és az idős nők – valamint 
gyermekek sajátos érzékenységét, és különösen számolni kell ezzel a program végrehajtása 
során.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 51
(19) preambulumbekezdés

(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és 
nőkkel szemben elkövetett szexuális 
kizsákmányolást és visszaélést, valamint az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
védelmét – az Európai Unió hozzáadott 
értékkel támogathatja a főleg a tagállamok 
által meghozandó intézkedéseket, a 
következők révén: az információk, 
tapasztalatok és helyes gyakorlatok cseréje 
és terjesztése; az innovatív megközelítés 
ösztönzése; a prioritások közös kitűzése; a 
megfelelő hálózatok fejlesztése; közösségi 
szintű projektek kiválasztása; és az összes 
érintett fél ösztönzése és mobilizálása. Ezen 

(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és 
nőkkel szemben elkövetett szexuális 
kizsákmányolást és visszaélést, valamint az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
védelmét – az Európai Unió hozzáadott 
értékkel támogathatja a főleg a tagállamok 
által meghozandó intézkedéseket, a 
következők révén: a nők elleni erőszak 
leküzdésére irányuló közösségi 
törvényalkotás és ennek tagállamok általi 
végrehajtása; az információk, tapasztalatok 
és helyes gyakorlatok cseréje és terjesztése; 
az innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös kitűzése; a megfelelő 
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intézkedéseknek ki kell terjednie az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

hálózatok fejlesztése; közösségi szintű 
projektek kiválasztása; és az összes érintett 
fél ösztönzése és mobilizálása. Ezen 
intézkedéseknek ki kell terjednie az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

Or. de

Indokolás

A nők, a gyermekek és a fiatalok elleni erőszakkal közösségi szinten kell szembeszállni egy 
áttekinthető keretirányelv segítségével.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 52
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Az Európai Unió erőszak elleni 
intézkedéseinek általános célja az erőszak 
összes formájának megelőzése és leküzdése 
ennek a bűncselekménynek és az emberi 
jogok súlyos megsértésének teljes 
megszüntetése érdekében. E cél eléréséhez 
világos és hiteles célkitűzések szükségesek, 
mint például az erőszak és 
emberkereskedelem áldozatává váló 
személyek számának felére csökkentése a 
következő tíz éves periódus során.

Or. sv

Indokolás

A nők és gyermekek elleni erőszak teljes leküzdése általános céljának eléréséhez sajátos 
célkitűzésekre van szükség. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 53
(21) preambulumbekezdés

(21) A javasolt intézkedés célkitűzései, (21) A javasolt intézkedés célkitűzései, 
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nevezetesen a gyermekekkel, fiatalokkal és
nőkkel szembeni erőszak minden formája 
elleni küzdelem és azok megelőzése, 
továbbá a kábítószerekkel kapcsolatos 
megelőzés és felvilágosítás, nem érhetők el 
megfelelő szinten a tagállamok által, mivel 
ehhez uniós szintű információcserére és a 
helyes gyakorlatok közösségi szintű 
terjesztésére van szükség. Ez közösségi 
szinten jobban megvalósítható. A koordinált 
és több tudományágat átfogó megközelítés 
szükségessége miatt és a kezdeményezés 
hatásának vagy méretének okán a Közösség 
a Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban lévő 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az említett célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

nevezetesen a gyermekekkel, fiatalokkal, 
nőkkel és férfiakkal szembeni erőszak 
minden formája elleni küzdelem és azok 
megelőzése, továbbá a kábítószerekkel 
kapcsolatos megelőzés és felvilágosítás, nem 
érhetők el megfelelő szinten a tagállamok 
által, mivel ehhez uniós szintű 
információcserére és a helyes gyakorlatok 
közösségi szintű terjesztésére van szükség. 
Ez közösségi szinten jobban megvalósítható. 
A koordinált és több tudományágat átfogó 
megközelítés szükségessége miatt és a 
kezdeményezés hatásának vagy méretének 
okán a Közösség a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban lévő intézkedéseket hozhat. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvnek 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 
említett célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. pl

Indokolás

A férfiak is gyakran áldozatai az erőszak különböző formáinak, ezért őket is be kell vonni a 
programba az erőszak összes formájának megelőzése és leküzdése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 54
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

(a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
létrehozásához való hozzájárulás az erőszak 
elleni küzdelem, valamint a kábítószer-
használattal kapcsolatos felvilágosítás és 
megelőzés segítségével.

(a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
létrehozásához való hozzájárulás a
gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszakkal 
szembeni küzdelem, az erőszak megelőzése,
valamint az áldozatok és a veszélyeztetett 
csoportok védelmezése segítségével.

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 55
2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) A polgárok erőszak elleni védelme, 
valamint az egészségvédelem, a jólét és a 
szociális összetartozás magas szintű 
megvalósítása.

(b) A polgárok erőszak elleni védelme, 
valamint az egészségvédelem, a jólét, a 
szociális összetartozás és az egészséges 
interperszonális kapcsolatok magas szintű 
megvalósítása.

Or. pl

Indokolás

Az egészséges interperszonális kapcsolatok segítenek az erőszak csökkentésében és a 
társadalmi összetartozás fejlesztésében.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 56
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) A kábítószer-használat és –függőség, 
valamint a kábítószerrel kapcsolatos károk
megelőzése és csökkentése.

c) Az erőszak összes formájának 
megelőzése, beleértve az 
emberkereskedelmet, annak érdekében, 
hogy az áldozattá váló emberek száma a 
következő tíz éves periódusban legalább a 
felére csökkenjen.

Or. sv

Indokolás

Az effajta komoly bűncselekmények és az emberi jogok súlyos megsértése megszüntetése 
általános céljának eléréséhez sajátos, világos célkitűzések szükségesek.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 57
3. cikk, a) pont, bevezető rész

(a) A magánszférában és a közterületen 
történő, gyermekek, fiatalok és nők elleni 
erőszak összes formájára vonatkozó 

(a) A magánszférában és a közterületen 
történő, gyermekek, fiatalok, nők, és 
különösen a migráns nők elleni erőszak 



AM\613055HU.doc 9/22 PE 372.207v01-00

külső fordítás

HU

megelőzés és küzdelem, megelőző 
intézkedések meghozatala és az áldozatok, 
illetve a veszélyeztetett csoportok segítése 
révén, felhasználva az alábbi eszközöket:

összes formájára vonatkozó megelőzés és 
küzdelem, megelőző intézkedések 
meghozatala és az áldozatok, illetve a 
veszélyeztetett csoportok segítése révén, 
felhasználva az alábbi eszközöket:

Or. de

Indokolás

Fontos a program célkitűzéseinek pontos meghatározása.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 58
3. cikk, a) pont, bevezető rész 

(a) A magánszférában és a közterületen 
történő, gyermekek, fiatalok és nők elleni 
erőszak összes formájára vonatkozó 
megelőzés és küzdelem, megelőző 
intézkedések meghozatala és az áldozatok, 
illetve a veszélyeztetett csoportok segítése 
révén, felhasználva az alábbi eszközöket:

(a) A magánszférában és a közterületen 
történő, gyermekek, fiatalok, nők és férfiak 
elleni erőszak összes formájára vonatkozó 
megelőzés és küzdelem, megelőző 
intézkedések meghozatala és az áldozatok, 
illetve a veszélyeztetett csoportok segítése 
révén, felhasználva az alábbi eszközöket:

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 59
3. cikk, a) pont, 1. alpont

• Az erőszak elleni küzdelemmel és 
megelőzéssel foglalkozó, valamint 
áldozatokat segítő nem kormányzati és 
egyéb szervezetek támogatása és ösztönzése;

• A gyerekek, fiatalok és nők elleni
erőszakkal szembeni küzdelemmel és 
megelőzéssel foglalkozó, valamint 
áldozatokat segítő nem kormányzati 
szervezetek, testületek, egyéb szervezetek és 
társulások támogatása és ösztönzése, mind 
nemzeti, mind közösségi szinten, illetve 
harmadik országokban;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 60
3. cikk, a) pont, első albekezdés (új)

- Az információs szolgáltatás további 
biztosítása a nem kormányzati és egyéb 
szervezeteknek projektjeik kidolgozása és 
más partnerekkel való kapcsolatfelvétel 
érdekében;

Or. fr

Indokolás

Az információs szolgáltatás rendkívül hasznosnak bizonyult a nem kormányzati 
szervezeteknek, különösen azoknak, amelyek először vesznek részt a Daphne III programban, 
mivel információval látja el őket a program összes rendelkezéséről. Ezt a szolgáltatást ezért 
továbbra is biztosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 61
3. cikk, a) pont, 2. alpont

• Speciális célközönségnek szóló 
figyelemfelkeltő intézkedések kidolgozása 
és végrehajtása, a már meglévők mellé 
kiegészítő anyagok kidolgozása vagy a 
meglévő anyagok más földrajzi területre, 
illetve más célcsoportokra vonatkozó 
adaptálása és alkalmazása;

• Speciális célközönségnek, például 
meghatározott foglalkozást űzőknek, 
társadalmi csoportoknak és az erőszak 
elkövetőinek szóló figyelemfelkeltő 
intézkedések kidolgozása és végrehajtása, a 
már meglévők mellé kiegészítő anyagok 
kidolgozása vagy a meglévő anyagok más 
földrajzi területre, illetve más célcsoportokra 
vonatkozó adaptálása és alkalmazása;

Or. sv

Indokolás

A figyelemfelkeltő intézkedések célközönségébe tartozó foglalkozást űzők olyan alkalmazottak, 
akik nők és gyermekek elleni erőszakkal foglalkoznak, például rendőrök, igazságügyi 
dolgozók, egészségügyi dolgozók, tanárok, ifjúsági és szociális munkások, jogsértőkkel 
foglalkozó alkalmazottak, valamint gyermekpszichológusok és kezelőorvosok. Be kell továbbá 
vonni a speciális foglalkozást űzőknek és a lakossági csoportoknak szóló figyelemfelkeltést a 
becsületet sértő bűncselekmények vonatkozásában.
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Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 62
3. cikk, a) pont, 2a alpont (új)

• Sajátos kultúrájú közösségekbe vagy 
nemzeti kisebbségi csoportokba tartozó 
nőket és az erőszak őket érintő speciális 
formáit célzó intézkedések megtétele;

Or. el

Indokolás

Azok a nők, akik kisebbségi csoportok vagy sajátos kultúrájú közösségek tagjai az erőszak 
speciális fajtáival szembesülnek, és ezeket speciális módszerekkel kell kezelni. A Daphne 
programnak megfelelő fontosságot kell tulajdonítania az ezeket a nőket érintő erőszak 
problémájának, és különleges intézkedéseket kell tennie.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 63
3. cikk, a) bekezdés, 2b pont (új)

• Intézkedések kidolgozása és végrehajtása 
annak érdekében, hogy az erőszak áldozatai 
visszatérjenek a munkaerőpiacra és újra 
beilleszkedjenek a társadalmi életbe;

Or. el

Indokolás

Az erőszak áldozatai gyakran hajlamosak a társadalmi marginalizációra. Ezért alapvető 
célkitűzés kell legyen, hogy fokozatosan visszailleszkedjenek a társadalomba. Az első fontos 
lépés ezirányba a munkaerőpiacra való belépés biztosítása számukra.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 64
3. cikk, a) pont, 2c alpont (új)
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• Kutatások végzése a szexuális 
kizsákmányolás céljából történő nő- és 
gyerekkereskedelem okairól és jelenlegi 
állapotáról, és hatékony társadalmi 
figyelemfelkeltő kampányok kivitelezése a 
támáról;

Or. el

Indokolás

A Daphne Program képes és köteles hatékony intézkedések végrehajtására a nő- és 
gyermekkereskedelem problémájának megoldása érdekében, amelynek nagy részét vállalta 
magára.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 65
3. cikk, a) pont, negyedik alpont 

• Az erőszak által veszélyeztetett csoportok 
pozitív kezeléséhez hozzájáruló
intézkedések meghatározása és fokozása, 
nevezetesen olyan megközelítés 
alkalmazása, amely ösztönzi az irántuk 
érzett tiszteletet és elősegíti jólétüket és 
önmegvalósításukat.

• Az erőszak által veszélyeztetett csoportok 
individuális és pszichológiai fejlődését
biztosító intézkedések meghatározása és 
fokozása, valamint megtanításuk arra, 
hogyan birkózzanak meg a stresszel és 
hogyan alakítsanak ki egy pozitív önképet, 
amely az emberi méltóságon, egy tiszteletet 
érdemlő központi értéken alapul.

Or. pl

Indokolás

A személyi fejlődés és a stresszel való megbirkózás képessége alapvető jelentőségű az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok számára az erőszak elleni küzdelem során.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 66
3. cikk, a) pont, negyedik alpont

• Az erőszak által veszélyeztetett csoportok 
pozitív kezeléséhez hozzájáruló 
intézkedések meghatározása és fokozása, 

• Az erőszak áldozatai és/vagy az erőszak 
által veszélyeztetett csoportok pozitív 
kezeléséhez és a társadalomba való újbóli 
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nevezetesen olyan megközelítés 
alkalmazása, amely ösztönzi az irántuk 
érzett tiszteletet és elősegíti jólétüket és 
önmegvalósításukat.

beilleszkedéséhez hozzájáruló intézkedések 
meghatározása és fokozása, nevezetesen 
olyan megközelítés alkalmazása, amely 
ösztönzi az irántuk érzett tiszteletet és 
elősegíti jólétüket és önmegvalósításukat.

Or. fr

Indokolás

A programnak segítenie kell az olyan intézkedések fokozását, amelyek biztosítani kívánják az 
erőszak áldozatai és az erőszak által veszélyeztetettek számára a jobb életet, és a 
társadalomba való újbóli beilleszkedésüket.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 67
3. cikk, (a) pont, 4a alpont (új)

• különösen fontos a migráns nők emberi 
jogai elleni erőszakkal szembeni küzdelem 
támogatása;

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a program célkitűzései világosan és következetesen legyenek meghatározva.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 68
3. cikk, b) pont, első alpont

• több tudományágat átfogó hálózatok 
kiépítése;

• több tudományágat átfogó hálózatok 
kiépítése, különösen a gyerekek, fiatalok és 
nők elleni erőszak, valamint az 
emberkereskedelem áldozatainak 
támogatására;

Or. es
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Módosítás: Katerina Batzeli

Módosítás: 69
3. cikk, b) pont, 2a alpont (új)

• Megfelelő oktatás és képzés nyújtása 
azoknak, akik a családon belüli erőszakkal 
kapcsolatos incidensek és adatok 
rögzítéséért felelősek, az ilyen ügyek 
könnyebb felismerése érdekében;

Or. el

Indokolás

A családon belüli erőszak sok esetben társadalmi előítéletek célpontja, amely azt 
eredményezi, hogy nem rögzítik az erőszakos cselekményeket, vagy nem jelentik, mely 
családtag felelős az erőszak elkövetéséért. Az erőszak áldozataival kapcsoltba kerülő 
alkalmazottaknak olyan képzést kell kapniuk, amely képessé teszi őket a családon belüli 
erőszak eseteinek könnyebb felismerésére, hogy ezáltal hatékonyabb segítséget nyújthassanak 
az áldozatok számára.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 70
3. cikk, b) pont, harmadik alpont

• a megcélzott közönség – például 
speciális szakmák – körében az erőszakra 
vonatkozó figyelem felkeltése annak jobb 
megértése, az erőszakkal szembeni zéró 
tolerancia elfogadásának és az áldozatok 
segítésének ösztönzése, valamint az 
erőszakos cselekmények illetékes 
hatóságoknak való jelentése érdekében;

• az erőszakra vonatkozó figyelem 
felkeltése és az ismeretek bővítése az 
erőszak okairól, az áldozatok pszichológiai 
és személyi fejlődésének elősegítése és az 
áldozatok segítésének az ösztönzése, 
valamint az erőszakos cselekmények 
illetékes hatóságoknak való jelentésének az 
érdekében;

Or. pl

Indokolás

Az erőszak okainak ismerete és a személyi fejlődés alapvető jelentőségű e társadalmi 
rendelenesség leküzdése során.
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Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 71
3. cikk, b) pont, harmadik alpont

• a megcélzott közönség – például speciális 
szakmák – körében az erőszakra vonatkozó 
figyelem felkeltése annak jobb megértése, az 
erőszakkal szembeni zéró tolerancia 
elfogadásának és az áldozatok segítésének 
ösztönzése, valamint az erőszakos 
cselekmények illetékes hatóságoknak való 
jelentése érdekében;

• a megcélzott közönség – például nemzeti, 
területi és helyi hatóságok, valamint
speciális szakmák – körében az erőszak 
minden fajtájára vonatkozó figyelem 
felkeltése annak jobb megértése, az 
erőszakkal szembeni zéró tolerancia 
elfogadásának és az áldozatok segítésének 
ösztönzése, valamint az erőszakos 
cselekmények illetékes hatóságoknak való 
jelentése érdekében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 72
3. cikk, b) pont, harmadik alpont

• a megcélzott közönség – például speciális 
szakmák – körében az erőszakra vonatkozó 
figyelem felkeltése annak jobb megértése, az 
erőszakkal szembeni zéró tolerancia 
elfogadásának és az áldozatok segítésének 
ösztönzése, valamint az erőszakos 
cselekmények illetékes hatóságoknak való 
jelentése érdekében;

• a megcélzott közönség – például speciális 
szakmák és lakossági csoportok – körében 
az erőszakra vonatkozó figyelem felkeltése 
annak jobb megértése, az erőszakkal 
szembeni zéró tolerancia elfogadásának és 
az áldozatok segítésének ösztönzése, 
valamint az erőszakos cselekmények 
illetékes hatóságoknak való jelentése 
érdekében;

Or. sv

Indokolás

A figyelemfelkeltő intézkedések célközönségébe tartozó foglalkozást űzők olyan alkalmazottak, 
akik a nők és gyermekek elleni erőszakkal foglalkoznak, például rendőrök, igazságügyi 
dolgozók, egészségügyi dolgozók, tanárok, ifjúsági és szociális munkások, jogsértőkkel 
foglalkozó alkalmazottak, valamint gyermekpszichológusok és kezelőorvosok. Be kell továbbá 
vonni a speciális foglalkozást űzőknek és a lakossági csoportoknak szóló figyelemfelkeltést a 
becsületet sértő bűncselekmények vonatkozásában.
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Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 73
3. cikk, b) pont, negyedik alpont

• az erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden 
társadalmi szinten;

• az erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése, 
megelőzése és megszüntetése érdekében, 
minden társadalmi szinten;

Or. sv

Indokolás

Az erőszak okainak megelőzése is fontos.

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 74
3. cikk, b) pont, negyedik alpont

• az erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden 
társadalmi szinten;

• a gyerekek, fiatalok és nők elleni
erőszakkal kapcsolatos jelenségek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden 
társadalmi szinten;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Módosítás: 75
3. cikk, b) pont, ötödik alpont

• a figyelem felkeltése a kábítószer-
használat okozta szociális és egészségügyi 
problémákra, valamint nyílt párbeszéd 
kezdeményezése a kábítószerrel kapcsolatos 
jelenségek jobb megértése érdekében.

törölve

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 76
4. cikk, b) pont

(b) Az éves munkaprogramokban 
meghatározott feltételeknek megfelelően, 
legalább három tagállam által előterjesztett, 
közösségi érdekű konkrét transznacionális 
projektek; vagy

(b) Az éves munkaprogramokban 
meghatározott feltételeknek megfelelően, 
legalább három, lehetőleg társult vagy 
felvételt kérő országokkal együttműködő
tagállam által előterjesztett, közösségi 
érdekű konkrét transznacionális projektek; 
vagy

Or. fr

Indokolás

Hasznos lenne lehetőséget biztosítani határon átnyúló projektek létrehozására, amelyekben 
harmadik országok is együttműködhetnek, abból célból, hogy a program hatékonyabb legyen, 
különösen az emberkereskedelem elleni  intézkedések vonatkozásában.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 77
4. cikk, c) pont

(c) A program általános célkitűzéseit az éves 
munkaprogramokban meghatározott 
feltételeknek megfelelően figyelembe vevő, 
általános európai érdekű célok elérésére 
törekvő nem kormányzati és egyéb 
szervezetek tevékenységeinek támogatása.

(c) A program általános célkitűzéseit az éves 
munkaprogramokban meghatározott 
feltételeknek megfelelően figyelembe vevő, 
többek között az emberi méltóság védelmét 
és az embertársak iránti tisztelet kivívását 
célzó nem kormányzati és egyéb szervezetek 
tevékenységeinek támogatása.

Or. pl

Indokolás

Az erőszak elleni küzdelem célkitűzésének végrehajtása során elsőbbségben kell részesíteni az 
emberi méltóságot és az embertársak iránti tiszteletet.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 78
6. cikk, (2) bekezdés



PE 372.207v01-00 18/22 AM\613055HU.doc

külső fordítás

HU

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési programjaival is, 
az erőszak megelőzése érdekében.

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési és reintegrációs 
programjaival is, az erőszak megelőzése 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

A “gyógykezelési és reintegrációs programok” kifejezés lefedi mind a testi és  pszichológiai 
gyógykezelést, mind a társadalomba való újbóli beilleszkedést célzó, az  áldozatok és 
elkövetők által megkívánt intézkedéseket, különösen az effajta magatartás megismétlődésének 
megelőzését a jövőben.

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 79
6. cikk, (2) bekezdés

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési programjaival is, 
az erőszak megelőzése érdekében.

2. A fő célcsoportokat az erőszak áldozatai 
és az erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek, 
újságírók, médiában dolgozók és vallási 
közösségek. Foglalkozni kell egyrészről az 
áldozatok támogatásával, másrészről az 
elkövetők felelősségre vonhatóságának 
biztosításával is. Az elkövetők programjai 
hatékonyságának értékelése is szükséges az 
erőszak megelőzése érdekében.

Or. en
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Indokolás

Az áldozatok biztonságának mindig elsődlegesnek kell lennie, de túl gyakran hagyják 
figyelmen kívül a védelem szükségességét vagy túl sokszor van erre igény. Másrészt néhány 
országban gyógykezelési programokat fejlesztettek ki az elkövetők számára, de ezek 
eredményei kérdésesek. Ezért hasznos lenne a meglévő eredményekre építeni, és fejleszteni az 
értékelést/terjeszteni az információkat.

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módisítás: 80
6. cikk, (2) bekezdés

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési programjaival is, 
az erőszak megelőzése érdekében.

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják, különösen a gyerekek, fiatalok és 
nők. Egyéb célcsoportok (többek között): 
tanárok és nevelők, rendőrség és szociális 
munkások, helyi és nemzeti hatóságok, 
egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek, 
vallási közösségek és újságírók. Foglalkozni 
kell egyrészről az áldozatok támogatásával, 
másrészről az elkövetők felelősségre 
vonhatóságának biztosításával is. Az 
elkövetők programjai hatékonyságának 
értékelése is szükséges az erőszak 
megelőzése érdekében.

Or. en

Indokolás

A médiának fontos szerepet kell játszania az erőszak megelőzésében.

Az áldozatok biztonságának mindig elsődlegesnek kell lennie, de túl gyakran hagyják 
figyelmen kívül a védelem szükségességét vagy túl sokszor van erre igény. Másrészt néhány 
országban gyógykezelési programokat fejlesztettek ki az elkövetőknek, és szükséges e 
programok hatékonyságának az értékelése.
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Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 81
6. cikk, (2) bekezdés

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési programjaival is, 
az erőszak megelőzése érdekében.

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, gyermek- és 
ifjúsági szervezetek vezetői, szülők, 
rendőrség és szociális munkások, helyi és 
nemzeti hatóságok, egészségügyi és 
paramedicinális alkalmazottak, igazságügyi 
dolgozók, nem kormányzati szervezetek, 
szakszervezetek és vallási közösségek. 
Foglalkozni kell egyrészről az áldozatok, 
másrészről az elkövetők gyógykezelési 
programjaival is, az erőszak megelőzése 
érdekében.

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 82
6. cikk, (2) bekezdés

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi és nemzeti 
hatóságok, egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési programjaival is, 
az erőszak megelőzése érdekében.

2. Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő 
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az 
erőszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Azoknak a nőknek a családtagjai, 
akik erőszak áldozatai, különösen a 
gyerekek, szintén egy célcsoportot alkotnak. 
Egyéb célcsoportok (többek között): tanárok 
és nevelők, rendőrség és szociális 
munkások, helyi és nemzeti hatóságok, 
egészségügyi és paramedicinális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek. Foglalkozni kell 
egyrészről az áldozatok, másrészről az 
elkövetők gyógykezelési programjaival is, 
az erőszak megelőzése érdekében.

Or. el
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Indokolás

Az erőszak nem csak az áldozatok életére van hatással, hanem a családtagokéra is. 
Különösen az olyan gyerekek esetében szükséges a speciális odafigyelés, akiknek édesanyja 
erőszak áldozata, mivel ezek a gyerekek nagy valószínűséggel voltak családon belüli erőszak 
tanúi, amely káros hatással van a lelki épségükre.

Módosítás, előterjesztette: Lissy Gröner

Módosítás: 83
7. cikk

A program nyitva áll a köz- és magánszféra 
azon szervezetei és intézményei (megfelelő 
szintű helyi hatóságok, egyetemi tanszékek 
és kutatóközpontok) előtt, amelyek a 
gyermekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szembeni erőszakkal kapcsolatosan 
tevékenykednek: leküzdéséért és 
megelőzéséért dolgoznak, vagy védelmet 
biztosítanak vele szemben, segítik az 
áldozatokat, vagy az effajta erőszak 
elutasítását ösztönző célirányos 
intézkedéseket hajtanak végre, illetve a 
sebezhető csoportokkal és az erőszak 
áldozataival kapcsolatos szemlélet- és 
magatartásváltoztatást segítik elő. A 
program nyitva áll a köz- és magánszféra 
azon szervezetei és intézményei (megfelelő 
szintű helyi hatóságok, egyetemi tanszékek 
és kutatóközpontok) előtt is, amelyek a 
kábítószer-használattal kapcsolatos 
felvilágosító és megelőző tevékenységet 
folytatnak.

A program nyitva áll a köz- és magánszféra 
azon szervezetei és intézményei (megfelelő 
szintű helyi hatóságok, egyetemi tanszékek 
és kutatóközpontok, valamint az újságírók 
és a média) előtt, amelyek a gyermekekkel, 
fiatalokkal és nőkkel szembeni erőszakkal 
kapcsolatosan tevékenykednek: leküzdéséért 
és megelőzéséért dolgoznak, vagy védelmet 
biztosítanak vele szemben, segítik az 
áldozatokat, vagy az effajta erőszak 
elutasítását ösztönző célirányos 
intézkedéseket hajtanak végre, illetve a 
sebezhető csoportokkal és az erőszak 
áldozataival kapcsolatos szemlélet- és 
magatartásváltoztatást segítik elő.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a médiát is bevonják a programba.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 84
11. cikk, (1) bekezdés



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

külső fordítás

HU

1. A többi közösségi eszközzel kapcsolatban 
szinergiára és kölcsönös kiegészítő jelleg 
kialakítása kell törekedni, különös tekintettel 
a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” 
és a „Szolidaritás és a migrációs áramlások 
igazgatása” általános programra, a 7. 
kutatási és fejlesztési keretprogramra, 
valamint az egészségvédelmi programokra 
és a „Safer Internet Plus” programra. A 
Kábítószer és a Kábítószerfüggőség 
Európai Megfigyelőközpontjával való
kiegészítő jellegre is tevékenyen törekedni 
kell. Az erőszakkal és kábítószerekkel 
kapcsolatos információk statisztikai adatai a 
tagállamokkal együttműködésben kerülnek 
kidolgozásra, szükség esetén a közösségi 
statisztikai program felhasználásával.

1. A többi közösségi eszközzel kapcsolatban 
szinergiára és kölcsönös kiegészítő jelleg 
kialakítása kell törekedni, különös tekintettel 
a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” 
és a „Szolidaritás és a migrációs áramlások 
igazgatása” általános programra, a 7. 
kutatási és fejlesztési keretprogramra, 
valamint az egészségvédelmi programokra 
és a „Safer Internet Plus” programra. A 
jövőben létrejövő Nemek Közötti 
Egyenlőség Intézetével való kiegészítő 
jellegre is törekedni kell, különösen annak 
vonatkozásában, hogy a Daphne III 
program intézkedései hatékonyabban 
célozzák a veszélyeztetett csoportokat. Az 
erőszakkal és kábítószerekkel kapcsolatos 
információk statisztikai adatai a 
tagállamokkal együttműködésben kerülnek 
kidolgozásra, szükség esetén a közösségi 
statisztikai program felhasználásával.

Or. fr

Indokolás

A jövőbeni nemi egyenlőségi intézménnyel való együtthatás hasznosnak bizonyulhat az 
erőszakra különösen az érzékeny csoportokról való releváns információk gyűjtése miatt, 
amely lehetővé teszi, hogy a program intézkedései hatékonyabban célozzák az ilyen 
csoportokat.


