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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 43
Overweging 3

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch 
geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen 
of dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, vormt een 
inbreuk op hun recht op leven, veiligheid, 
vrijheid, waardigheid en lichamelijke en 
emotionele integriteit en een ernstige 
bedreiging voor de lichamelijke en
geestelijke gezondheid van de slachtoffers 
van dergelijk geweld. De gevolgen van 
dergelijk geweld doen zich zo erg gevoelen 
in de gehele Gemeenschap dat zij een echte 
plaag zijn op gezondheidsgebied en een 
belemmering vormen voor veilig, vrij en 

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch 
geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen 
of dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, vormt een 
inbreuk op hun recht op leven, veiligheid, 
vrijheid, waardigheid en lichamelijke en 
emotionele integriteit en een ernstige 
bedreiging voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de slachtoffers 
van dergelijk geweld. De gevolgen van 
dergelijk geweld doen zich zo erg gevoelen 
in de gehele Gemeenschap dat zij een echte 
schending van de mensenrechten en een
plaag zijn op gezondheidsgebied en een 
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rechtvaardig burgerschap. belemmering vormen voor veilig, vrij en 
rechtvaardig burgerschap.

Or. de

Motivering

Geweld is in de eerste plaats ook een schending van de mensenrechten.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 44
Overweging 3

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch 
geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen 
of dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, vormt een 
inbreuk op hun recht op leven, veiligheid, 
vrijheid, waardigheid en lichamelijke en 
emotionele integriteit en een ernstige 
bedreiging voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de slachtoffers 
van dergelijk geweld. De gevolgen van 
dergelijk geweld doen zich zo erg gevoelen 
in de gehele Gemeenschap dat zij een echte 
plaag zijn op gezondheidsgebied en een 
belemmering vormen voor veilig, vrij en 
rechtvaardig burgerschap.

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch 
geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen 
of dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, en in het 
bijzonder mensenhandel en gedwongen 
prostitutie, vormt een inbreuk op hun recht 
op leven, veiligheid, vrijheid, waardigheid 
en lichamelijke en emotionele integriteit en 
een ernstige bedreiging voor de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid van de 
slachtoffers van dergelijk geweld. De 
gevolgen van dergelijk geweld doen zich zo 
erg gevoelen in de gehele Gemeenschap dat 
zij een echte plaag zijn op 
gezondheidsgebied en een belemmering 
vormen voor veilig, vrij en rechtvaardig 
burgerschap.

Or. el

Motivering

Seksueel geweld in de vorm van dwang tot prostitutie en verhandeling van vrouwen en 
kinderen staat op dit moment sterk in de belangstelling. De EU moet deze kwestie dan ook 
met grote voorrang aanpakken.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 45
Overweging 3 bis (nieuw)



AM\613055NL.doc 3/22 PE 372.097v01-00

NL

(3 bis) Tradities en culturele praktijken die 
samengaan met de uitoefening van 
lichamelijk geweld tegen vrouwen, zoals 
genitale verminking en eremoord, zijn een 
bijzondere vorm van geweld tegen vrouwen 
met schadelijke gevolgen op korte zowel als 
lange termijn voor de gezondheid van de 
slachtoffers, die hoofdzakelijk leden van 
minderheidsgemeenschappen zijn.

Or. el

Motivering

Geweld tegen vrouwen kan nooit worden goedgepraat als onderdeel van een culturele traditie 
of praktijk, maar moet als vorm van geweld worden aangemerkt.

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García 
Pérez

Amendement 46
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Bij de toepassing van dit specifieke 
programma voor de preventie en bestrijding 
van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen (Daphne III) 
moet de aandacht gelijkelijk worden 
verdeeld over de drie doelgroepen, te weten 
kinderen, jongeren en vrouwen.

Or. es

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo

Amendement 47
Overweging 17

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
en drugs kunnen hebben op het gebied van 
gezondheid, psychologische en sociale 
ontwikkeling, gelijke kansen van de 
betrokkenen en voor personen, gezinnen en 

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
kan hebben op het gebied van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
psychologische en sociale ontwikkeling, 
gelijke kansen van de betrokkenen en voor 
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gemeenschappen alsook wat betreft de hoge 
sociale en economische kosten voor de 
maatschappij in haar geheel.

personen, gezinnen en gemeenschappen 
alsook wat betreft de hoge sociale en 
economische kosten voor de maatschappij in 
haar geheel.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie moet worden gesproken van "lichamelijke en geestelijke" 
gezondheid.

Amendement ingediend door Lissy Gröner

Amendement 48
Overweging 17

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
en drugs kunnen hebben op het gebied van 
gezondheid, psychologische en sociale 
ontwikkeling, gelijke kansen van de 
betrokkenen en voor personen, gezinnen en 
gemeenschappen alsook wat betreft de hoge 
sociale en economische kosten voor de 
maatschappij in haar geheel.

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
kan hebben op het gebied van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
psychologische en sociale ontwikkeling, 
gelijke kansen van de betrokkenen en voor 
personen, gezinnen en gemeenschappen 
alsook wat betreft de hoge sociale en 
economische kosten voor de maatschappij in 
haar geheel.

Or. en

Motivering

Geweld heeft gevolgen voor zowel de de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 49
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Niet alleen kinderen die zelf het 
voorwerp van geweld zijn, maar ook 
kinderen die toezien hoe hun moeder 
geweld wordt aangedaan, moeten als 
slachtoffers van geweld in de zin van dit 
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programma worden beschouwd.

Or. sv

Motivering

Geweld tegen vrouwen die moeder zijn heeft directe en indirecte gevolgen voor de kinderen 
en hun emotionele en geestelijke gezondheid.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 50
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Erkend moet worden dat bepaalde 
bevolkingsgroepen, meer in het bijzonder 
vrouwen, en dan met name vrouwen uit 
achterstandsgroepen en oudere vrouwen, 
alsmede kinderen bijzonder kwetsbaar zijn 
voor geweldpleging.

Or. fr

Motivering

Er zij op gewezen dat vrouwen, met name vrouwen uit achterstandsgroepen en oudere 
vrouwen, alsmede kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor geweldpleging, wat betekent dat zij 
bij de tenuitvoerlegging van het programma speciale aandacht moeten krijgen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 51
Overweging 19

(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van vrouwen, 
jongeren en kinderen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen kan de 
Europese Unie een meerwaarde geven aan 
de acties die hoofdzakelijk door de lidstaten 
worden ondernomen door de volgende 
maatregelen te nemen: de verspreiding en 
uitwisseling van gegevens, ervaring en 
beproefde methoden; de bevordering van 
een innoverende benadering; de 

(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van vrouwen, 
jongeren en kinderen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen kan de 
Europese Unie een meerwaarde geven aan 
de acties die hoofdzakelijk door de lidstaten 
worden ondernomen door de volgende 
maatregelen te nemen: Europese wetgeving 
ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 
en de omzetting daarvan door de lidstaten;
de verspreiding en uitwisseling van 
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gezamenlijke vaststelling van prioriteiten; de 
ontwikkeling van de nodige netwerken; de 
selectie van projecten in de gehele 
Gemeenschap en het motiveren en 
mobiliseren van alle betrokken partijen. 
Deze acties moeten ook betrekking hebben 
op vrouwen en kinderen die via 
mensenhandel de lidstaten worden 
binnengebracht.

gegevens, ervaring en beproefde methoden; 
de bevordering van een innoverende 
benadering; de gezamenlijke vaststelling van 
prioriteiten; de ontwikkeling van de nodige 
netwerken; de selectie van projecten in de 
gehele Gemeenschap en het motiveren en 
mobiliseren van alle betrokken partijen. 
Deze acties moeten ook betrekking hebben 
op vrouwen en kinderen die via 
mensenhandel de lidstaten worden 
binnengebracht.

Or. de

Motivering

Geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren moet op het Europese vlak worden bestreden 
door middel van een duidelijke kaderrichtlijn.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 52
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Het algemene doel van de EU-
maatregelen tegen geweld is het voorkomen 
en bestrijden van alle vormen van geweld 
om dit misdrijf en ernstige schendingen van 
de mensenrechten volledig te elimineren. 
Hiervoor zijn duidelijke en geloofwaardige 
doelstellingen nodig, zoals halvering van 
het aantal mensen dat slachtoffer wordt 
van geweld en mensenhandel binnen tien 
jaar.

Or. sv

Motivering

Er zijn specifieke doelstellingen nodig om vooruitgang te boeken bij het algemene doel, 
namelijk volledige eliminatie van het geweld tegen vrouwen en kinderen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 53
Overweging 21
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(21) De doelstellingen van de voorgestelde 
actie, namelijk het voorkomen en bestrijden 
van alle vormen van geweld tegen kinderen, 
jongeren en vrouwen en drugsvoorlichting 
en -preventie, kunnen niet voldoende door 
de lidstaten worden verwezenlijkt, omdat de 
gegevensuitwisseling en verspreiding van 
beproefde methoden op EU-niveau moet 
plaatsvinden. Dit kan dan ook beter op 
communautair niveau worden verwezenlijkt. 
Aangezien een gecoördineerde en 
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en 
rekening houdende met de omvang of de 
gevolgen van het optreden kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag omschreven 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit 
besluit niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

(21) De doelstellingen van de voorgestelde 
actie, namelijk het voorkomen en bestrijden 
van alle vormen van geweld tegen kinderen, 
jongeren, vrouwen en mannen en 
drugsvoorlichting en -preventie, kunnen niet 
voldoende door de lidstaten worden 
verwezenlijkt, omdat de 
gegevensuitwisseling en verspreiding van 
beproefde methoden op EU-niveau moet 
plaatsvinden. Dit kan dan ook beter op 
communautair niveau worden verwezenlijkt. 
Aangezien een gecoördineerde en 
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en 
rekening houdende met de omvang of de 
gevolgen van het optreden kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag omschreven 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit 
besluit niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. pl

Motivering

Ook mannen zijn vaak het slachtoffer van diverse vormen van geweld en moeten daarom in 
het programma voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García 
Pérez

Amendement 54
Artikel 2, lid 1, letter a)

(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweldbestrijding en door voorlichting 
over en preventie van drugsgebruik;

(a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door de bestrijding en preventie van geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen en de 
bescherming van slachtoffers en 
risicogroepen;

Or. es
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 55
Artikel 2, lid 1, letter b)

(b) burgers beschermen tegen geweld en een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang bereiken;

(b) burgers beschermen tegen geweld en een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang en gezonde 
interpersoonlijke betrekkingen bereiken;

Or. pl

Motivering

Gezonde interpersoonlijke betrekkingen helpen bij het terugdringen van geweld en het 
vergroten van de sociale samenhang.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 56
Artikel 2, lid 1, letter c)

(c) voorkoming en beperking van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade.

(c) voorkoming van alle vormen van 
geweld, met inbegrip van mensenhandel, 
zodat het aantal mensen dat hiervan het 
slachtoffer wordt ten minste wordt 
gehalveerd binnen tien jaar.

Or. sv

Motivering

Er zijn specifieke duidelijke doelstellingen nodig om vooruitgang te boeken bij het algemene 
doel, namelijk volledige eliminatie van deze vorm van ernstige misdaad en grove schending 
van de mensenrechten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 57
Artikel 3, letter a), inleidende formule

(a) voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen, zowel in het openbare leven als 
in de privé-sfeer door preventief op te treden 
en steun te verlenen aan slachtoffers en 

(a) voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen, in het bijzonder 
migrantenvrouwen, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer door preventief op 
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risicogroepen aan de hand van volgende 
maatregelen:

te treden en steun te verlenen aan 
slachtoffers en risicogroepen aan de hand 
van volgende maatregelen:

Or. de

Motivering

Het is belangrijk om de doelstellingen van het programma duidelijk te omschrijven. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 58
Artikel 3, letter a), inleidende formule

(a) voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen, zowel in het openbare leven als 
in de privé-sfeer door preventief op te treden 
en steun te verlenen aan slachtoffers en 
risicogroepen aan de hand van volgende 
maatregelen:

(a) voorkoming en bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen kinderen, 
jongeren, vrouwen en mannen, zowel in het 
openbare leven als in de privé-sfeer door 
preventief op te treden en steun te verlenen 
aan slachtoffers en risicogroepen aan de 
hand van volgende maatregelen:

Or. pl

Amendement ingediend door Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García Pérez

Amendement 59
Artikel 3, letter a), streepje 1, punt 1

• NGO's en andere organisaties die actief 
zijn op het gebied van de bescherming tegen 
en het voorkomen van geweld ondersteunen 
en aanmoedigen en steun verlenen aan 
slachtoffers;

• NGO's, organen, organisaties en 
verenigingen die actief zijn op het gebied 
van de bescherming tegen en het voorkomen 
van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen en de steunverlening aan 
slachtoffers, ondersteunen en aanmoedigen, 
zowel op nationaal en Europees niveau als 
in derde landen;

Or. es
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Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 60
Artikel 3, alinea 1, streepje 1 bis (nieuw)

- de bijstandverlening aan NGO's en 
andere organisaties voortzetten om hen te 
helpen bij het opzetten van projecten en het 
leggen van contacten met andere partners,

Or. fr

Motivering

Bijstandverlening aan NGO's (help desk) is steeds zeer nuttig gebleken, met name voor 
organisaties die voor het eerst deelnemen aan het Daphne-programma, omdat zij zo alle 
regels van het programma leren kennen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk deze 
hulpverlening te handhaven.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 61
Artikel 3, letter a), punt 2

• acties voor de bewustmaking van 
specifieke doelgroepen ontwikkelen en ten 
uitvoer leggen, materiaal ontwikkelen ter 
aanvulling van het reeds bestaande materiaal 
of het reeds bestaande materiaal aanpassen 
en gebruiken in andere geografische 
gebieden of ten behoeve van andere 
doelgroepen;

• acties voor de bewustmaking van 
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
specifieke beroepen, specifieke 
bevolkingsgroepen en geweldplegers,
ontwikkelen en ten uitvoer leggen, materiaal 
ontwikkelen ter aanvulling van het reeds 
bestaande materiaal of het reeds bestaande 
materiaal aanpassen en gebruiken in andere 
geografische gebieden of ten behoeve van 
andere doelgroepen;

Or. sv

Motivering

Voorbeelden van beroepen waarop acties voor bewustmaking gericht kunnen worden zijn 
mensen die in hun werk te maken hebben met geweld tegen vrouwen en kinderen, zoals 
politie, medewerkers van rechtbanken, medisch personeel, leraren, jongerenwerkers, sociaal 
werkers, personeel dat te maken heeft met wetsovertreders en kinderpsychologen en  
-therapeuten. Hierbij moet ook worden gedacht aan trainingsacties voor specifieke beroepen 
en bevolkingsgroepen, waarbij geleerd wordt hoe te handelen bij eremisdrijven. 
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 62
Artikel 3, letter a), punt 2 bis (nieuw)

• maatregelen nemen die gericht zijn op 
vrouwen die lid zijn van cultureel specifieke 
gemeenschappen of etnische 
minderheidsgroepen en de specifieke 
vormen van geweld waarmee deze vrouwen 
geconfronteerd worden;

Or. el

Motivering

Vrouwen die lid zijn van minderheidsgroepen of cultureel specifieke gemeenschappen hebben 
te maken met specifieke vormen van geweld die alleen met bepaalde methoden aangepakt 
kunnen worden. Het Daphne-programma moet de geweldproblematiek van deze vrouwen 
serieus nemen en specifieke maatregelen nemen.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 63
Artikel 3, letter a), punt 2 ter (nieuw)

• acties met het oog op de reïntegratie van 
geweldslachtoffers op de arbeidsmarkt en 
in het maatschappelijk leven ontwikkelen 
en ten uitvoer leggen;

Or. el

Motivering

Slachtoffers van geweld zijn vaak geneigd tot sociale marginalisering. Hun geleidelijke 
reïntegratie in de maatschappij moet daarom een kerndoel zijn. De eerste wezenlijke stap 
daartoe is hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 64
Artikel 3, letter a), punt 2 quater (nieuw)

• onderzoek doen naar de oorzaken en de 
stand van zaken van de handel in vrouwen 
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en kinderen met het oog op seksuele 
uitbuiting en efficiënte 
openbarebewustmakingscampagnes over 
dit onderwerp voeren;

Or. pl

Motivering

Het Daphne-programma kan en moet efficiënte acties bevatten om de handel in vrouwen en 
kinderen aan te pakken, die een zeer grote omvang heeft gekregen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 65
Artikel 3, letter a), punt 4

• vaststellen en versterken van acties die 
bijdragen tot een positieve behandeling van 
mensen die het risico lopen slachtoffer te 
worden van geweld, namelijk door te kiezen 
voor een aanpak die zowel aanzet tot 
respect voor hen als hun welbevinden en 
persoonlijke ontplooiing bevordert;

• vaststellen en versterken van acties die 
zorgen voor de persoonlijke en 
psychologische groei van mensen die het 
risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld en hun te leren hoe met stress om te 
gaan en een positief zelfbeeld te 
ontwikkelen dat is gebaseerd op menselijke 
waardigheid, een kernwaarde die respect 
vereist;

Or. pl

Motivering

Persoonlijke groei en het vermogen om te gaan met stress zijn voor slachtoffers en 
risicogroepen van wezenlijk belang in de strijd tegen geweld.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 66
Artikel 3, letter a), punt 4

• vaststellen en versterken van acties die 
bijdragen tot een positieve behandeling van 
mensen die het risico lopen slachtoffer te 
worden van geweld, namelijk door te kiezen 
voor een aanpak die zowel aanzet tot respect 
voor hen als hun welbevinden en 

• vaststellen en versterken van acties die 
bijdragen tot een positieve behandeling en 
sociale reïntegratie van mensen die 
slachtoffer zijn van en/of het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld, namelijk 
door te kiezen voor een aanpak die zowel 
aanzet tot respect voor hen als hun 
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persoonlijke ontplooiing bevordert; welbevinden en persoonlijke ontplooiing 
bevordert;

Or. fr

Motivering

Het programma moet bijdragen tot het versterken van acties ter verbetering van de 
levensomstandigheden en de sociale reïntegratie van slachtoffers van geweld en mensen die 
risico lopen dat te worden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 67
Artikel 3, letter a), punt 4 bis (nieuw)

• bijzondere nadruk leggen op de 
bestrijding van schendingen van de 
mensenrechten van migrantenvrouwen;

Or. de

Motivering

Het is belangrijk om de doelstellingen van het programma duidelijk te omschrijven.

Amendement ingediend door Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García Pérez

Amendement 68
Artikel 3, letter b), punt 1

• multidisciplinaire netwerken uit te bouwen; • multidisciplinaire netwerken uit te bouwen 
in het bijzonder door steunverlening aan de 
slachtoffers van geweld tegen kinderen, 
jongeren en vrouwen en de slachtoffers van 
mensenhandel;

Or. es

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 69
Artikel 3, letter b), punt 2 bis (nieuw)
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• te zorgen voor aangepaste opleiding en 
training voor beroepsbeoefenaars die 
voorvallen en data in verband met huiselijk 
geweld registreren, zodat dergelijke 
gevallen sneller worden herkend;

Or. el

Motivering

Huiselijk geweld ligt in de taboesfeer en daarom wordt vaak verzwegen dat het plaatsvindt of 
welk gezinslid de dader is. Beroepsbeoefenaars die in contact komen met geweldslachtoffers 
moeten training krijgen, zodat zij gevallen van huiselijk geweld makkelijker herkennen en de 
slachtoffers doeltreffender hulp kunnen bieden.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 70
Artikel 3, letter b), punt 3

• bewustmaking van geweld bij doelgroepen 
zoals specifieke beroepen zodat zij hierin 
meer inzicht krijgen, de toepassing van het 
beginsel inzake nultolerantie ten aanzien 
van geweld te bevorderen, de ondersteuning 
van slachtoffers aan te moedigen en het 
melden van gevallen van geweld bij de 
bevoegde autoriteiten te stimuleren;

• bewustmaking en verruiming van de 
kennis over de oorzaken van geweld, 
bevordering van psychologische en 
persoonlijke groei, ondersteuning van 
slachtoffers aanmoedigen en het melden van 
gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten stimuleren;

Or. pl

Motivering

Bewustwording van de oorzaken van geweld en persoonlijke groei zijn van wezenlijk belang 
bij de bestrijding van deze maatschappelijke kwaal.

Amendement ingediend door Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García Pérez

Amendement 71
Artikel 3, letter b), punt 3

• bewustmaking van geweld bij doelgroepen 
zoals specifieke beroepen zodat zij hierin 
meer inzicht krijgen, de toepassing van het 
beginsel inzake nultolerantie ten aanzien van 
geweld te bevorderen, de ondersteuning van 

• bewustmaking van geweld in welke vorm 
dan ook bij doelgroepen zoals nationale, 
regionale en lokale overheden en specifieke 
beroepen zodat zij hierin meer inzicht 
krijgen, de toepassing van het beginsel 



AM\613055NL.doc 15/22 PE 372.097v01-00

NL

slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;

inzake nultolerantie ten aanzien van geweld 
te bevorderen, de ondersteuning van 
slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;

Or. es

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 72
Artikel 3, letter b), punt 3

• bewustmaking van geweld bij doelgroepen 
zoals specifieke beroepen zodat zij hierin 
meer inzicht krijgen, de toepassing van het 
beginsel inzake nultolerantie ten aanzien van 
geweld te bevorderen, de ondersteuning van 
slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;

• bewustmaking van geweld bij doelgroepen 
zoals specifieke beroepen en 
bevolkingsgroepen zodat zij hierin meer 
inzicht krijgen, de toepassing van het 
beginsel inzake nultolerantie ten aanzien van 
geweld te bevorderen, de ondersteuning van 
slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;

Or. sv

Motivering

Voorbeelden van beroepen waarop acties voor bewustmaking gericht kunnen worden zijn 
mensen die in hun werk te maken hebben met geweld tegen vrouwen en kinderen, zoals 
politie, medewerkers van rechtbanken, medisch personeel, leraren, jongerenwerkers, sociaal 
werkers, personeel dat te maken heeft met wetsovertreders en kinderpsychologen en  
-therapeuten. Hierbij moet ook worden gedacht aan trainingsacties voor specifieke beroepen 
en bevolkingsgroepen, waarbij geleerd wordt hoe te handelen bij eremisdrijven.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 73
Artikel 3, letter b), punt 4

• de vraagstukken in verband met geweld te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

• de vraagstukken in verband met geweld te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
voorkomen en te bestrijden;
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Or. sv

Motivering

Ook voorkoming van de oorzaken van geweld is belangrijk.

Amendement ingediend door Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García Pérez

Amendement 74
Artikel 3, letter b), punt 4

• de vraagstukken in verband met geweld te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

• de vraagstukken in verband met geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

Or. es

Amendement ingediend door Elena Valenciano Martínez-Orozco en Iratxe García Pérez

Amendement 75
Artikel 3, letter b), punt 5

• bewustmaking van de maatschappelijke 
en gezondheidsproblemen als gevolg van 
drugsgebruik en bevordering van een open 
dialoog met het oog op een beter inzicht in 
de drugsproblematiek;

schrappen

Or. es

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 76
Artikel 4, letter b)

(b) specifieke transnationale projecten in het 
belang van de Unie die door ten minste drie 
lidstaten worden ingediend, volgens de in de 
jaarlijkse werkprogramma's uiteengezette 
voorwaarden; of

(b) specifieke transnationale projecten in het 
belang van de Unie die door ten minste drie 
lidstaten, mogelijk in samenwerking met 
geassocieerde landen of landen die 
kandidaat zijn voor toetreding, worden 
ingediend, volgens de in de jaarlijkse 
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werkprogramma's uiteengezette 
voorwaarden; of

Or. fr

Motivering

Het zou zinvol zijn de mogelijkheid te hebben om transnationale projecten samen met derde 
landen op te zetten om het programma efficiënter uit te kunnen voeren, met name ter
bestrijding van de mensenhandel.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 77
Artikel 4, letter c)

(c) de activiteiten van niet-gouvernementele 
organisaties of andere entiteiten die 
overeenkomstig de algemene doelstellingen 
van het programma een doel van algemeen 
Europees belang nastreven, volgens de in de 
jaarlijkse werkprogramma's uiteengezette 
voorwaarden;

(c) de activiteiten van niet-gouvernementele 
organisaties of andere entiteiten die 
overeenkomstig de algemene doelstellingen 
van het programma doelen in verband met 
de bescherming van de menselijke 
waardigheid en respect voor mensen
nastreven, volgens de in de jaarlijkse 
werkprogramma's uiteengezette 
voorwaarden;

Or. pl

Motivering

Menselijke waardigheid en respect voor mensen moet bij de verwezenlijking van de 
doelstelling geweldbestrijding prioriteit hebben.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 78
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
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personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan begeleidings- en 
reïntegratieprogramma's voor zowel 
slachtoffers als daders.

Or. fr

Motivering

De formule "begeleidings- en reïntegratieprogramma's" dekt zowel de lichamelijke en 
geestelijke gezondheidszorg als maatregelen met het oog op de sociale reïntegratie van de 
slachtoffers van geweld en ook de daders, met name om recidive te voorkomen.

Amendement ingediend door Lissy Gröner

Amendement 79
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

2. De belangrijkste doelgroepen zijn de 
slachtoffers van geweld en de groepen die 
het risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld. Andere doelgroepen zijn onder meer 
leraars en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties, journalisten, 
mediamedewerkers en religieuze 
gemeenschappen. Het is ook van belang te 
denken aan de ondersteuning van
slachtoffers en de verantwoordingsplicht
van daders. Met het oog op geweldpreventie 
moet bovendien de doelmatigheid van de 
programma's ten aanzien van de daders 
worden geëvalueerd.

Or. en

Motivering

De veiligheid van de slachtoffers moet altijd voorop staan, want maar al te vaak wordt 
vergeten dat bescherming nodig is. Sommige landen hebben programma's ontwikkeld voor de 
behandeling van geweldplegers, maar het is de vraag of deze succes hebben. Daarom is het 
nuttig voort te bouwen op het bestaande, evaluaties te verrichten en informatie te verstrekken.
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo

Amendement 80
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld in 
het bijzonder kinderen, jongeren en 
vrouwen. Andere doelgroepen zijn onder 
meer leraars en onderwijzend personeel, 
politie en maatschappelijk werkers, lokale en 
nationale autoriteiten, medisch en 
paramedisch personeel, gerechtelijk 
personeel, NGO's, vakorganisaties,
religieuze gemeenschappen en journalisten. 
Het is ook van belang te denken aan de 
ondersteuning van slachtoffers en de 
verantwoordingsplicht van de daders. Met 
het oog op geweldpreventie moet bovendien 
de doelmatigheid van de programma's ten 
aanzien van de daders worden geëvalueerd.

Or. en

Motivering

De media hebben een belangrijke rol te spelen bij het voorkomen van geweld.
De veiligheid van de slachtoffers moet altijd voorop staan, want maar al te vaak wordt 
vergeten dat bescherming nodig is. Sommige landen hebben programma's ontwikkeld voor de 
behandeling van geweldplegers. Onderzocht moet worden of deze programma's werken.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 81
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, leiders van 
organisaties van kinderen en jongeren, 
ouders, politie en maatschappelijk werkers, 
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personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

lokale en nationale autoriteiten, medisch en 
paramedisch personeel, gerechtelijk 
personeel, NGO's, vakorganisaties en 
religieuze gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

Or. sv

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 82
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. 
Andere doelgroepen zijn onder meer leraars 
en onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers 
van geweld en de groepen die het risico 
lopen slachtoffer te worden van geweld. Ook 
gezinsleden van vrouwen die slachtoffer 
van geweld zijn, hoofdzakelijk kinderen, 
zijn een doelgroep. Andere doelgroepen zijn 
onder meer leraars en onderwijzend 
personeel, politie en maatschappelijk 
werkers, lokale en nationale autoriteiten, 
medisch en paramedisch personeel, 
gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

Or. el

Motivering

Geweld heeft niet alleen gevolgen voor het leven van de slachtoffers zelf, maar ook voor dat 
van de leden van hun gezin. Vooral kinderen wier moeder slachtoffer van geweld is, hebben 
behoefte aan speciale zorg, omdat het zeer waarschijnlijk is dat deze kinderen getuige zijn 
geweest van huiselijk geweld, met alle schadelijke gevolgen voor hun geestelijke gezondheid 
vandien.



AM\613055NL.doc 21/22 PE 372.097v01-00

NL

Amendement ingediend door Lissy Gröner

Amendement 83
Artikel 7

Het programma staat open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van de preventie en bestrijding van 
geweld ten aanzien van kinderen, jongeren 
en vrouwen of die bescherming bieden tegen 
dergelijk geweld of die hulp verlenen aan 
slachtoffers dan wel gerichte acties ten 
uitvoer leggen om de afwijzing van dergelijk 
geweld te bevorderen of attitude- en 
gedragswijzigingen ten opzichte van 
kwetsbare groepen en slachtoffers van 
geweld aan te moedigen. Het programma 
staat ook open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van drugsvoorlichting en –
preventie.

Het programma staat open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten,
onderzoekscentra, journalisten en de media) 
die actief zijn op het gebied van de preventie 
en bestrijding van geweld ten aanzien van 
kinderen, jongeren en vrouwen of die 
bescherming bieden tegen dergelijk geweld 
of die hulp verlenen aan slachtoffers dan wel 
gerichte acties ten uitvoer leggen om de 
afwijzing van dergelijk geweld te 
bevorderen of attitude- en 
gedragswijzigingen ten opzichte van 
kwetsbare groepen en slachtoffers van 
geweld aan te moedigen.

Or. en

Motivering

Het is van belang ook de media bij het programma te betrekken.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Artikel 11, lid 1

1. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere instrumenten 
van de Gemeenschap, met name de 
algemene programma's "Veiligheid en 
bescherming van de vrijheden" en 
"Solidariteit en beheer van de 
migratiestromen", het 7de kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling en de 
programma's met betrekking tot 

1. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere instrumenten 
van de Gemeenschap, met name de 
algemene programma's "Veiligheid en 
bescherming van de vrijheden" en 
"Solidariteit en beheer van de 
migratiestromen", het 7de kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling en de 
programma's met betrekking tot 
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gezondheidsbescherming en "Veiliger 
internet plus". Er wordt actief gestreefd naar 
complementariteit met het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving. Statistische gegevens over 
geweld en drugs zullen in samenwerking 
met de lidstaten worden opgesteld, zo nodig 
aan de hand van het communautair 
statistisch programma.

gezondheidsbescherming en "Veiliger 
internet plus". Ook moet worden gestreefd 
naar complementariteit met het toekomstige 
instituut voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, met name om de activiteiten van 
het Daphne III-programma beter te 
kunnen afstemmen op de risicogroepen. 
Statistische gegevens over geweld en drugs 
zullen in samenwerking met de lidstaten 
worden opgesteld, zo nodig aan de hand van 
het communautair statistisch programma.

Or. fr

Motivering

Het zou zinvol kunnen zijn samen te werken met het toekomstige Genderinstituut ten einde 
nuttige informatie bijeen te brengen over de groepen die bijzonder kwetsbaar zijn voor 
geweldpleging, zodat de activiteiten van het programma beter op deze doelgroepen afgestemd 
kunnen worden.


