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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, w tym grożenie takimi czynami, 
stosowanie przymusu lub nieuzasadnione 
pozbawianie wolności, w życiu publicznym 
czy też prywatnym, stanowi naruszenie ich 
praw do życia, bezpieczeństwa, wolności, 
godności oraz nietykalności fizycznej i 
emocjonalnej, a także poważne zagrożenie 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. 
Skutki takiej przemocy, tak 
rozpowszechnionej w ramach Wspólnoty, 
stanowią prawdziwą plagę zdrowotną oraz 
przeszkodę w korzystaniu z przysługujących 
każdemu obywatelowi praw do 
bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości.

(3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, w tym grożenie takimi czynami, 
stosowanie przymusu lub nieuzasadnione 
pozbawianie wolności, w życiu publicznym 
czy też prywatnym, stanowi naruszenie ich 
praw do życia, bezpieczeństwa, wolności, 
godności oraz nietykalności fizycznej i 
emocjonalnej, a także poważne zagrożenie 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. 
Skutki takiej przemocy, tak 
rozpowszechnionej w ramach Wspólnoty, są 
naruszeniem praw człowieka i stanowią 
prawdziwą plagę zdrowotną oraz przeszkodę 
w korzystaniu z przysługujących każdemu 
obywatelowi praw do bezpieczeństwa, 
wolności i sprawiedliwości.
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Or. de

Uzasadnienie

Przemoc jest przede wszystkim również przejawem naruszania praw człowieka.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 3

(3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, w tym grożenie takimi czynami, 
stosowanie przymusu lub nieuzasadnione 
pozbawianie wolności, w życiu publicznym 
czy też prywatnym, stanowi naruszenie ich 
praw do życia, bezpieczeństwa, wolności, 
godności oraz nietykalności fizycznej i 
emocjonalnej, a także poważne zagrożenie 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. 
Skutki takiej przemocy, tak 
rozpowszechnionej w ramach Wspólnoty, 
stanowią prawdziwą plagę zdrowotną oraz 
przeszkodę w korzystaniu z przysługujących 
każdemu obywatelowi praw do 
bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości.

(3) Przemoc fizyczna, seksualna i 
psychologiczna wobec dzieci, młodzieży i 
kobiet, w tym grożenie takimi czynami, 
stosowanie przymusu lub nieuzasadnione 
pozbawianie wolności, w życiu publicznym 
czy też prywatnym, a zwłaszcza handel 
ludźmi i zmuszanie do prostytucji stanowi 
naruszenie ich praw do życia, 
bezpieczeństwa, wolności, godności oraz 
nietykalności fizycznej i emocjonalnej, a 
także poważne zagrożenie dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego ofiar. Skutki 
takiej przemocy, tak rozpowszechnionej w 
ramach Wspólnoty, stanowią prawdziwą 
plagę zdrowotną oraz przeszkodę w 
korzystaniu z przysługujących każdemu 
obywatelowi praw do bezpieczeństwa, 
wolności i sprawiedliwości.

Or. el

Uzasadnienie

Przemoc seksualna w postaci zmuszania do prostytucji oraz handlu kobietami i dziećmi 
stanowi obecnie niezmiernie ważne zagadnienie. UE powinna się nim zająć jako sprawą 
najwyższej wagi.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Tradycje i praktyki kulturowe 
związane ze stosowaniem przemocy 
fizycznej wobec kobiet, takie jak 
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okaleczanie narządów płciowych oraz 
zbrodnie popełniane w imię honoru, 
stanowią szczególną formę przemocy w 
stosunku do kobiet, która w krótkiej i 
długiej perspektywie czasowej ma szkodliwy 
wpływ na ich zdrowie, a jej ofiarami padają 
głównie osoby należące do mniejszości 
społecznych. 

Or. el

Uzasadnienie

Przemocy w stosunku do kobiet nie można pod żadnym pozorem usprawiedliwiać tradycjami 
lub praktykami kulturowymi, lecz należy ją uznać za jedną z form przemocy.

Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 10a (nowy)

(10a) Niniejszy program szczegółowy 
mający na celu zapobieganie i zwalczanie 
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 
oraz ochronę ofiar i grup ryzyka 
(Daphne III) powinien być stosowany tak, 
aby zapewnić wyważone podejście w 
stosunku do trzech grup docelowych, 
mianowicie dzieci, młodzieży i kobiet

Or. es

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 17

(17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i 
długoterminowych – konsekwencji 
przemocy i narkotyków dla zdrowia oraz 
rozwoju psychologicznego i społecznego 
osób, rodzin i społeczności, oraz dla 
równych szans dotkniętych tym problemem 
osób, a także wysokich kosztów społecznych 

(17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i 
długoterminowych – konsekwencji 
przemocy fizycznej i psychicznej dla 
zdrowia oraz rozwoju psychologicznego i 
społecznego osób, rodzin i społeczności, 
oraz dla równych szans dotkniętych tym 
problemem osób, a także wysokich kosztów 
społecznych i ekonomicznych dla ogółu 
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i ekonomicznych dla ogółu społeczeństwa. społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie określeń “fizycznej i psychicznej” przed “dla zdrowia” ma na celu zapewnienie 
spójności. 

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 17

(17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i 
długoterminowych – konsekwencji 
przemocy i narkotyków dla zdrowia oraz 
rozwoju psychologicznego i społecznego 
osób, rodzin i społeczności, oraz dla 
równych szans dotkniętych tym problemem 
osób, a także wysokich kosztów społecznych 
i ekonomicznych dla ogółu społeczeństwa. 

(17) Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i 
długoterminowych – konsekwencji 
przemocy fizycznej i psychicznej dla 
zdrowia oraz rozwoju psychologicznego i 
społecznego osób, rodzin i społeczności, 
oraz dla równych szans dotkniętych tym 
problemem osób, a także wysokich kosztów 
społecznych i ekonomicznych dla ogółu 
społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Oceniając skutki przemocy należy uwzględnić zarówno jej fizyczne, jak i psychiczne 
konsekwencje. 

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 17a (nowy)

(17a) Zgodnie z niniejszym programem za 
ofiary przemocy uznaje się nie tylko dzieci 
bezpośrednio narażone na przemoc, ale 
także dzieci będące świadkami ataków na 
swoje matki.

Or. sv
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Uzasadnienie

Przemoc wobec kobiet będących matkami dotyka ich dzieci w sposób zarówno bezpośredni, 
jak i pośredni oraz negatywnie odbija się na ich zdrowiu psychicznym. 

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 17a (nowy)

(17a) Należy uznać, że pewne grupy 
ludności, a w szczególności kobiety 
należące do grup w niekorzystnej sytuacji i 
kobiety starsze oraz dzieci, są szczególnie 
narażone na przemoc.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że kobiety, w szczególności należące do grup w niekorzystnej sytuacji 
lub kobiety starsze oraz dzieci są szczególnie narażone na przemoc i zwrócić szczególną 
uwagę na te grupy przy opracowywaniu programu.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 19

(19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska ma następujące możliwości 
wnoszenia wartości dodanej do działań 
podejmowanych przede wszystkim przez 
Państwa Członkowskie: rozpowszechnianie i 
wymiana informacji, doświadczenia i 
dobrych praktyk; promowanie 
innowacyjnego podejścia; wspólne 
określanie priorytetów; rozwijanie 
odpowiednich sieci współpracy; wybór 
projektów na poziomie 
ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działaniami tymi powinny być 

(19) W zakresie zapobiegania przemocy, w 
tym molestowaniu i wykorzystywaniu 
seksualnemu dzieci, młodzieży i kobiet, oraz 
w zakresie ochrony ofiar i grup ryzyka, Unia 
Europejska ma następujące możliwości 
wnoszenia wartości dodanej do działań 
podejmowanych przede wszystkim przez 
państwa członkowskie: europejskie 
ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet oraz jego wdrażanie 
przez państwa członkowskie, 
rozpowszechnianie i wymiana informacji, 
doświadczenia i dobrych praktyk; 
promowanie innowacyjnego podejścia; 
wspólne określanie priorytetów; rozwijanie 
odpowiednich sieci współpracy; wybór 
projektów na poziomie 
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także objęte dzieci i kobiety trafiające do 
Państw Członkowskich jako ofiary 
procederu handlu ludźmi. 

ogólnowspólnotowym; motywowanie i 
mobilizowanie wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. Działaniami tymi powinny być 
także objęte dzieci i kobiety trafiające do 
Państw Członkowskich jako ofiary 
procederu handlu ludźmi. 

Or. de

Uzasadnienie

Przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży powinno się przeciwdziałać na szczeblu 
europejskim przy pomocy jasnej dyrektywy ramowej.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 19a (nowy)

(19a) Nadrzędnym celem podejmowanych 
w Unii Europejskiej środków zwalczania 
przemocy jest zapobieganie i zwalczanie 
wszelkich form przemocy w celu 
całkowitego zlikwidowania tego 
przestępstwa i łamania praw człowieka.
Aby to zrealizować, należy wyznaczyć 
wyraźne i wiarygodne cele, takie jak 
zmniejszenie liczby osób padających ofiarą 
przemocy oraz handlu ludźmi o połowę w 
okresie najbliższych dziesięciu lat.

Or. sv

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć szczegółowe cele, aby osiągnąć postęp w realizacji nadrzędnego celu –
całkowitego zlikwidowania przemocy wobec kobiet i dzieci.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 21

(21) Cele proponowanego działania, a 
mianowicie zapobieganie i zwalczanie 
wszystkich form przemocy wobec dzieci, 

(21) Cele proponowanego działania, a 
mianowicie zapobieganie i zwalczanie 
wszystkich form przemocy wobec dzieci, 
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młodzieży i kobiet oraz profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa, nie mogą być 
w zadowalający sposób realizowane przez 
Państwa Członkowskie ze względu na 
potrzebę wymiany informacji na poziomie 
UE oraz rozpowszechniania dobrych praktyk 
na terenie całej Wspólnoty. Cele te można 
lepiej osiągnąć na poziomie wspólnotowym. 
Zgodnie z zasadą pomocniczości zapisaną w 
art. 5 Traktatu Wspólnota może przyjmować 
środki ze względu na potrzebę 
skoordynowanego i interdyscyplinarnego 
działania oraz z uwagi na rozmiary lub 
skutki proponowanych działań. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności ustanowioną w 
tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
tych celów.

młodzieży i kobiet i mężczyzn oraz 
profilaktyka i informacja antynarkotykowa, 
nie mogą być w zadowalający sposób 
realizowane przez Państwa Członkowskie ze 
względu na potrzebę wymiany informacji na 
poziomie UE oraz rozpowszechniania 
dobrych praktyk na terenie całej Wspólnoty. 
Cele te można lepiej osiągnąć na poziomie 
wspólnotowym. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości zapisaną w art. 5 Traktatu 
Wspólnota może przyjmować środki ze 
względu na potrzebę skoordynowanego i 
interdyscyplinarnego działania oraz z uwagi 
na rozmiary lub skutki proponowanych 
działań. Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
ustanowioną w tym artykule niniejsza 
decyzja nie wykracza poza to, co jest 
niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Or. pl

Uzasadnienie

Mężczyźni są również często ofiarami różnego rodzaju przemocy i dlatego należy włączyć ich 
w program zwalczania i zapobiegania wszelki formom przemocy

Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 54
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie przemocy oraz 
informację i profilaktykę antynarkotykową.

(a) Wkład w ustanowienie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
poprzez zwalczanie i zapobieganie 
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 
oraz poprzez ochronę ofiar i grup ryzyka.

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 55
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)
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(b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

(b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej 
oraz pozytywnego kształtowania relacji 
międzyosobowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Pozytywne relacje interpersonalne przyczyniają się do zmniejszenia skali przemocy i 
spójności społecznej. 

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 56
Artykuł 2 ustęp 1 litera c)

(c) Zapobieganie i ograniczanie zażywania 
narkotyków, uzależnienia narkotykowego 
oraz szkód związanych z narkotykami.

(c) Zapobieganie wszelkim formom 
przemocy, włączając w to handel ludźmi, 
aby liczba osób stających się jego ofiarami 
zmniejszyła się co najmniej o połowę w 
okresie najbliższych dziesięciu lat.

Or. sv

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć szczegółowe, wyraźne cele, aby osiągnąć postęp w realizacji nadrzędnego 
celu – całkowitego zlikwidowania tej formy poważnego przestępstwa i łamania praw 
człowieka.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 57
Artykuł 3 litera a) część wprowadzająca

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet,
poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia 
ofiarom i grupom ryzyka następującymi 
sposobami:

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży, kobiet, 
a w szczególności migrantów płci żeńskiej,
poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia 
ofiarom i grupom ryzyka następującymi 
sposobami:
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Or. de

Uzasadnienie

Cele programu powinny być jasno określone.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 58
Artykuł 3 litera a) część wprowadzająca

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, 
poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia 
ofiarom i grupom ryzyka następującymi 
sposobami:

(a) Zapobieganie i zwalczanie przemocy we 
wszystkich formach, w sferze publicznej i 
prywatnej, wobec dzieci, młodzieży, kobiet i 
mężczyzn, poprzez podejmowanie środków 
profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia 
ofiarom i grupom ryzyka następującymi 
sposobami:

Or. pl

Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 59
Artykuł 3 litera a) punktator 1

• poprzez wspomaganie i wspieranie 
organizacji pozarządowych i innych 
organizacji działających na polu ochrony 
przed przemocą i zapobiegania jej oraz 
pomocy ofiarom; 

• poprzez wspomaganie i wspieranie 
organizacji pozarządowych, instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń działających na 
polu ochrony przed przemocą wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet, zapobiegania jej oraz 
pomocy ofiarom, zarówno na szczeblu 
krajowym, europejskim, jak i w krajach 
trzecich; 

Or. es

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 60
Artykuł 3 litera a) punktator 1a (nowy)

• poprzez dalsze udzielanie pomocy 
organizacjom pozarządowym i innym 
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organizacjom w opracowywaniu projektów 
i nawiązywaniu kontaktów z innymi 
partnerami;

Or. fr

Uzasadnienie

Pomoc udzielona organizacjom pozarządowym (w postaci linii telefonicznej udostępniającej 
informacje na temat przepisów dotyczących programu) była bardzo przydatna, w 
szczególności organizacjom uczestniczącym po raz pierwszy w programie Daphne. Niezbędne 
jest dalsze udzielanie pomocy w tym zakresie.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 61
Artykuł 3 litera a) punktator 2

• poprzez przygotowywanie i realizację 
akcji uświadamiających skierowanych do 
określonego kręgu odbiorców, 
opracowywanie materiałów uzupełniających 
już dostępne oraz adaptowanie i 
wykorzystanie istniejących materiałów na 
innych obszarach geograficznych lub w 
odniesieniu do innych kręgów odbiorców;

• poprzez przygotowywanie i realizację 
akcji uświadamiających skierowanych do 
określonego kręgu odbiorców, np. 
przedstawicieli określonych zawodów, 
określonych grup ludności oraz sprawców 
aktów przemocy, opracowywanie 
materiałów uzupełniających już dostępne 
oraz adaptowanie i wykorzystanie 
istniejących materiałów na innych 
obszarach geograficznych lub w 
odniesieniu do innych kręgów odbiorców;

Or. sv

Uzasadnienie

Wśród przedstawicieli zawodów mających do czynienia z przemocą wobec kobiet, do których 
kierowane są akcje uświadamiające, znajdują się np. oficerowie policji, pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości, personel medyczny, nauczyciele, pracownicy socjalni i zajmujący się 
młodzieżą, pracownicy zajmujący się sprawcami przestępstw oraz psychologowie dziecięcy i 
terapeuci. Należy także włączyć do programu akcje uświadamiające w związku ze zbrodniami 
popełnianymi w imię honoru, skierowane do konkretnych zawodów i konkretnych grup 
ludności.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 62
Artykuł 3 litera a) punktator 2a (nowy)
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• poprzez podjęcie działań skierowanych 
do kobiet żyjących w społecznościach 
specyficznych pod względem kulturowym 
lub należących do mniejszości etnicznych 
oraz przeciwko konkretnym przejawom 
przemocy, z którymi te kobiety się 
spotykają;

Or. el

Uzasadnienie

Kobiety żyjące w społecznościach stanowiących mniejszość lub charakteryzujących się 
odrębnością kulturową spotykają się ze szczególnymi przejawami przemocy, wymagającymi 
specjalnych metod przeciwdziałania. W ramach programu Daphne należy przywiązywać 
szczególną wagę do problemów wynikających z przemocy, z jaką te kobiety mają do 
czynienia, oraz podejmować stosowne działania. 

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 63
Artykuł 3 litera a) punktator 2b (nowy)

• poprzez określenie i realizację działań 
mających na celu powrót ofiar przemocy 
na rynek pracy i do życia społecznego;

Or. el

Uzasadnienie

Ofiary przemocy często wykazują tendencję do marginalizacji społecznej. Podstawowym 
celem powinna być zatem ich ponowna i sprawna integracja w społeczeństwie. Pierwszym 
podstawowym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest ułatwienie im dostępu do 
rynku pracy.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 64
Artykuł 3 litera a) punktator 2c (nowy)

• poprzez prowadzenie badań nad 
przyczynami handlu kobietami i dziećmi w 
celu ich seksualnego wykorzystania oraz 
obecnym stanem rzeczy, jak również 
poprzez organizowanie skutecznych 
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kampanii uwrażliwiających opinię 
publiczną na ten problem;

Or. el

Uzasadnienie

Program Daphne może i powinien obejmować skuteczne działania mające na celu 
rozwiązanie problemu handlu kobietami i dziećmi, który przybrał ogromne rozmiary.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 65
Artykuł 3 litera a) punktator 4

• poprzez identyfikację i intensyfikację 
działań przyczyniających się do 
pozytywnego traktowania osób narażonych 
na przemoc, mianowicie postępowanie 
zachęcające do szacunku dla takich osób 
oraz propagujące ich dobre samopoczucie i 
samorealizację.

• poprzez identyfikację i intensyfikację 
działań mających na celu rozwój osobowy i 
psychiczny osób narażonych na przemoc, 
jak również naukę radzenia sobie ze 
stresem oraz naukę pozytywnej samooceny 
opartej na wielkiej godności osoby ludzkiej 
wymagającej szacunku.

Or. pl

Uzasadnienie

Rozwój osobowy i umiejętność radzenia sobie ze stresem są istotnymi elementami 
pomagającymi ofiarom i grupom ryzyka w walce z przemocą.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 66
Artykuł 3 litera a) punktator 4

• poprzez identyfikację i intensyfikację 
działań przyczyniających się do 
pozytywnego traktowania osób narażonych 
na przemoc, mianowicie postępowanie 
zachęcające do szacunku dla takich osób 
oraz propagujące ich dobre samopoczucie i 
samorealizację.

• poprzez identyfikację i intensyfikację 
działań przyczyniających się do 
pozytywnego traktowania i reintegracji 
społecznej osób narażonych na przemoc 
i/lub będących jej ofiarami, mianowicie 
postępowanie zachęcające do szacunku dla 
takich osób oraz propagujące ich dobre 
samopoczucie i samorealizację.

Or. fr
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Uzasadnienie

Program powinien przyczynić się do intensyfikacji działań mających na celu poprawę 
warunków życia i reintegrację społeczną ofiar przemocy oraz osób na nią narażonych.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 67
Artykuł 3 litera a) punktator 4a (nowy)

• wsparcie powinno się koncentrować 
zwłaszcza na zwalczaniu przejawów 
łamania praw człowieka migrantów płci 
żeńskiej; 

Or. de

Uzasadnienie

Cele programu powinny być jasno i precyzyjnie określone.

Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 68
Artykuł 3 litera b) punktator 1

• tworzenie interdyscyplinarnych sieci; • tworzenie interdyscyplinarnych sieci, w 
szczególności w celu wspierania ofiar 
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 
oraz ofiar handlu ludźmi;

Or. es

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 69
Artykuł 3 litera b) punktator 2a (nowy)

• zapewnienie odpowiedniego 
przygotowania edukacyjnego i szkoleń dla 
osób odpowiedzialnych za rejestrowanie 
przypadków przemocy w rodzinie i 
informacji na ten temat, aby jej przejawy 
można było łatwiej rozpoznawać;
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Or. el

Uzasadnienie

W wielu przypadkach przemoc w rodzinie jest przedmiotem uprzedzeń społecznych, przez co 
przypadki użycia przemocy nie są rejestrowane, a na członka rodziny będącego sprawcą nie 
wnosi się skargi. Osoby mające styczność z ofiarami przemocy powinny zostać przeszkolone, 
aby mogły łatwiej rozpoznawać przypadki przemocy w rodzinie oraz udzielać skuteczniejszej 
pomocy jej ofiarom.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 70
Artykuł 3 litera b) punktator 3

• podnoszenie świadomości przemocy w 
określonych kręgach odbiorców, np. w 
określonych zawodach, celem propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec przemocy 
oraz zachęcania do pomocy ofiarom i 
zgłaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

• podnoszenie świadomości i wiedzy na 
temat przyczyn powstawania przemocy, 
propagowanie rozwoju psychicznego i 
osobowego oraz zachęcanie do pomocy 
ofiarom i do zgłaszania przypadków 
przemocy odpowiednim władzom;

Or. pl

Uzasadnienie

Uświadomienie przyczyn powstawania przemocy i rozwój osobowy są istotnymi elementami w 
zwalczaniu tej patologii społecznej.

Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 71
Artykuł 3 litera b) punktator 3

• podnoszenie świadomości przemocy w 
określonych kręgach odbiorców, np. w 
określonych zawodach, celem propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec przemocy 
oraz zachęcania do pomocy ofiarom i 
zgłaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

• podnoszenie świadomości wszystkich 
przejawów przemocy w określonych 
kręgach odbiorców, np. władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych oraz w 
określonych zawodach, celem 
propagowania postawy zerowej tolerancji 
wobec przemocy oraz zachęcania do 
pomocy ofiarom i zgłaszania przypadków 
przemocy odpowiednim władzom;

Or. es
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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 72
Artykuł 3 litera b) punktator 3

• podnoszenie świadomości przemocy w 
określonych kręgach odbiorców, np. w 
określonych zawodach, celem propagowania 
postawy zerowej tolerancji wobec przemocy 
oraz zachęcania do pomocy ofiarom i 
zgłaszania przypadków przemocy 
odpowiednim władzom;

• podnoszenie świadomości przemocy w 
określonych kręgach odbiorców, np. w 
określonych zawodach i grupach 
społecznych, celem propagowania postawy 
zerowej tolerancji wobec przemocy oraz 
zachęcania do pomocy ofiarom i zgłaszania 
przypadków przemocy odpowiednim 
władzom;

Or. sv

Uzasadnienie

Wśród przedstawicieli zawodów mających do czynienia z przemocą wobec kobiet, do których 
kierowane są akcje uświadamiające, znajdują się np. oficerowie policji, pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości, personel medyczny, nauczyciele, pracownicy socjalni i zajmujący się 
młodzieżą, pracownicy zajmujący się sprawcami przestępstw oraz psychologowie dziecięcy i 
terapeuci. Należy także włączyć do programu akcje uświadamiające w związku ze zbrodniami 
popełnianymi w imię honoru, skierowane do konkretnych zawodów i konkretnych grup 
ludności.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 73
Artykuł 3 litera b) punktator 4

• badanie zjawisk związanych z przemocą 
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się 
nimi na wszystkich poziomach 
społeczeństwa;

• badanie zjawisk związanych z przemocą 
celem zgłębienia jej przyczyn, 
zapobiegania im i zajęcia się nimi na 
wszystkich poziomach społecznych;

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest także zapobieganie przyczynom przemocy.
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Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 74
Artykuł 3 litera b) punktator 4

• badanie zjawisk związanych z przemocą 
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się 
nimi na wszystkich poziomach 
społeczeństwa;

• badanie zjawisk związanych z 
przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet 
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się 
nimi na wszystkich poziomach 
społeczeństwa;

Or. es

Poprawkę złożyły Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Poprawka 75
Artykuł 3 litera b) punktator 5

• podnoszenie świadomości problemów 
zdrowotnych i społecznych powodowanych 
przez narkomanię oraz zachęcanie do 
otwartego dialogu mającego na celu 
propagowanie lepszego zrozumienia 
zjawiska narkomanii.

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 76
Artykuł 4 punkt 2

2. konkretne projekty ponadnarodowe leżące 
w interesie Wspólnoty, przedstawione przez 
co najmniej trzy Państwa Członkowskie 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rocznych programach pracy; lub

2. konkretne projekty ponadnarodowe leżące 
w interesie Wspólnoty, przedstawione przez 
co najmniej trzy Państwa Członkowskie, w 
których uczestniczyć będą mogły inne 
państwa stowarzyszone lub kandydujące do 
przystąpienia do Unii zgodnie z warunkami 
określonymi w rocznych programach pracy; 
lub

Or. fr
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Uzasadnienie

Należałoby opracować projekty ponadnarodowe, w których mogłyby uczestniczyć państwa 
trzecie w celu zwiększenia skuteczności programu, w szczególności w zakresie zwalczania 
handlu ludźmi.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 77
Artykuł 4 litera c)

(c) wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych lub innych podmiotów 
realizujących cele leżące w ogólnym 
interesie europejskim w ramach ogólnych 
celów programu, zgodnie z warunkami 
określonymi w rocznych programach pracy;

(c) wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych lub innych podmiotów 
realizujących cele obrony godności
człowieka i szacunku dla osoby ludzkiej w 
ramach ogólnych celów programu, zgodnie z 
warunkami określonymi w rocznych 
programach pracy;

Or. pl

Uzasadnienie

Godność i poszanowanie osoby ludzkiej winno być priorytetowe przy realizacji celu, jakim 
jest walka z przemocą.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 78
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach towarzyszących i 
programach reintegracji dla ofiar z jednej 
strony, a dla sprawców z drugiej, w ramach 
zapobiegania przemocy.
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Or. fr

Uzasadnienie

Terminy „programy towarzyszące i programy reintegracji” obejmują jednocześnie opiekę w 
zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz środki reintegracji społecznej, których 
potrzebują ofiary i sprawcy przemocy, w szczególności, aby zapobiec ponownemu stosowaniu 
przez nich przemocy.

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 79
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

2. Głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe, dziennikarze, 
pracownicy mediów i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o wsparciu dla ofiar z jednej strony, 
a zapewnieniu pociągnięcia do 
odpowiedzialności sprawców z drugiej 
strony. Konieczna jest także ocena 
skuteczności programów skierowanych do 
sprawców w ramach zapobiegania 
przemocy.

Or. en

Uzasadnienie

Choć bezpieczeństwo ofiar powinno zawsze stać na pierwszym miejscu, to zbyt często 
potrzeba ich ochrony jest nieuwzględniana pomimo takiej konieczności. Z drugiej strony 
niektóre państwa opracowały programy terapii dla sprawców, których wyniki są obecnie 
kwestionowane. Stąd użyteczność oparcia się na tym, co istnieje, oraz przeprowadzania 
dalszej oceny/upowszechnianie informacji.
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Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 80
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone, zwłaszcza 
dzieci, młodzież i kobiety. Pozostałe grupy 
docelowe obejmują między innymi kadrę 
nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe 
i dziennikarzy. Istotne jest również, aby 
myśleć o wsparciu dla ofiar z jednej strony, 
a zapewnieniu pociągnięcia do 
odpowiedzialności sprawców z drugiej 
strony. Konieczna jest także ocena 
skuteczności programów skierowanych do 
sprawców w ramach zapobiegania 
przemocy.

Or. en

Uzasadnienie

Media powinny odgrywać ważną rolę w zapobieganiu przemocy.

Choć bezpieczeństwo ofiar powinno zawsze stać na pierwszym miejscu, to zbyt często 
potrzeba ich ochrony jest nieuwzględniana pomimo takiej konieczności. Z drugiej strony 
niektóre państwa opracowały programy terapii dla sprawców, których skuteczność należy 
poddać ocenie.

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 81
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, liderów 
organizacji dziecięcych i młodzieżowych, 
rodziców, policję, pracowników socjalnych, 
władze lokalne i krajowe, personel 
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sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

medyczny i paramedyczny, pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, organizacje 
pozarządowe, związki zawodowe i 
wspólnoty wyznaniowe. Istotne jest również, 
aby myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

Or. sv

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 82
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Grupę 
docelową stanowią także członkowie rodzin 
kobiet będących ofiarami przemocy, 
głównie dzieci. Pozostałe grupy docelowe 
obejmują między innymi kadrę 
nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

Or. el

Uzasadnienie

Przemoc nie dotyczy tylko i wyłącznie życia samych ofiar, ale także życia członków ich rodzin.
Szczególna pomoc potrzebna jest zwłaszcza w przypadku dzieci, których matki są ofiarami 
przemocy, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, iż dzieci te były świadkami przemocy 
w rodzinie, co negatywnie odbija się na ich zdrowiu psychicznym. 
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Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 83
Artykuł 7

Dostęp do przedmiotowego programu jest 
otwarty dla publicznych i prywatnych 
organizacji i instytucji (władz lokalnych na 
właściwym poziomie, wydziałów 
uniwersytetów, ośrodków badawczych) 
zajmujących się zapobieganiem i 
zwalczaniem przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet lub ochroną przed taką 
przemocą, lub zapewnianiem wsparcia 
ofiarom, lub realizacją działań celowych 
skierowanych na propagowanie braku 
akceptacji dla takiej przemocy bądź na 
zachęcanie do zmiany postaw i zachowań 
wobec szczególnie narażonych grup i ofiar 
przemocy. Program jest także otwarty dla 
publicznych i prywatnych organizacji i 
instytucji (władz lokalnych na właściwym 
poziomie, wydziałów uniwersytetów, 
ośrodków badawczych) zajmujących się 
informacją i profilaktyką antynarkotykową.

Dostęp do przedmiotowego programu jest 
otwarty dla publicznych i prywatnych 
organizacji i instytucji (władz lokalnych na 
właściwym poziomie, wydziałów 
uniwersytetów, ośrodków badawczych oraz 
dziennikarzy i mediów) zajmujących się 
zapobieganiem i zwalczaniem przemocy 
wobec dzieci, młodzieży i kobiet lub 
ochroną przed taką przemocą, lub 
zapewnianiem wsparcia ofiarom, lub 
realizacją działań celowych skierowanych na 
propagowanie braku akceptacji dla takiej 
przemocy bądź na zachęcanie do zmiany 
postaw i zachowań wobec szczególnie 
narażonych grup i ofiar przemocy. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest aby do programu włączyć również media.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 84
Artykuł 11 ustęp 1

1. Dążyć się będzie do synergii i 
komplementarności z innymi instrumentami 
Wspólnoty, w szczególności z programami 
ogólnymi „Bezpieczeństwo i ochrona 
wolności” oraz „Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi”, z 7. 
programem ramowym w dziedzinie badań i 
rozwoju, z programami w dziedzinie 
ochrony zdrowia oraz z programem 
„Bezpieczny internet +”. Aktywnie dążyć się 
będzie do komplementarności z działaniami 

1. Dążyć się będzie do synergii i 
komplementarności z innymi instrumentami 
Wspólnoty, w szczególności z programami 
ogólnymi „Bezpieczeństwo i ochrona 
wolności” oraz „Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi”, z 7. 
programem ramowym w dziedzinie badań i 
rozwoju, z programami w dziedzinie 
ochrony zdrowia oraz z programem 
„Bezpieczny internet +”. Należy także dążyć 
do komplementarności z działalnością 
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Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii. Element 
statystyczny informacji o przemocy i 
narkotykach będzie opracowywany we 
współpracy z Państwami Członkowskimi, w 
miarę potrzeby przy wykorzystaniu 
wspólnotowego programu statystycznego.

przyszłego Instytutu ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn, w szczególności, aby skuteczniej 
ukierunkować działania programu 
Daphne III na grupy ryzyka. Element 
statystyczny informacji o przemocy i 
narkotykach będzie opracowywany we 
współpracy z Państwami Członkowskimi, w 
miarę potrzeby przy wykorzystaniu 
wspólnotowego programu statystycznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Większa synergia z działalnością przyszłego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
mogłaby okazać się przydatna w celu gromadzenia ważnych informacji na temat grup 
narażonych na przemoc i umożliwić skuteczniejsze ukierunkowanie działań programu na te 
grupy.


