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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 43
Considerando 3

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, os adolescentes e as 
mulheres, incluindo as ameaças desses actos, 
a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada, constitui uma violação do seu 
direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, os adolescentes e as 
mulheres, incluindo as ameaças desses actos, 
a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada, constitui uma violação do seu 
direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem uma autêntica violação dos 
direitos humanos, bem como um flagelo 
sanitário e um obstáculo ao exercício de uma 
cidadania segura, livre e justa.
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Or. de

Justificação

A violência é também e primordialmente uma violação dos direitos humanos.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 44
Considerando 3

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, os adolescentes e as 
mulheres, incluindo as ameaças desses actos, 
a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada, constitui uma violação do seu 
direito à vida, à segurança, à liberdade, à 
dignidade e à integridade física e emocional, 
bem como uma grave ameaça para a saúde 
física e mental das vítimas dessa violência. 
Os efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

(3) A violência física, sexual e psicológica 
contra as crianças, os adolescentes e as 
mulheres, incluindo as ameaças desses actos, 
a coacção ou a privação arbitrária da 
liberdade, tanto na vida pública como na 
privada e, em particular, o tráfico de 
pessoas e a prostituição forçada, constitui 
uma violação do seu direito à vida, à 
segurança, à liberdade, à dignidade e à 
integridade física e emocional, bem como 
uma grave ameaça para a saúde física e 
mental das vítimas dessa violência. Os 
efeitos dessa violência estão de tal forma 
disseminados em toda a Comunidade que 
constituem um autêntico flagelo sanitário e 
um obstáculo ao exercício de uma cidadania 
segura, livre e justa.

Or. el

Justificação

A violência sexual sob a forma da prostituição forçada e do tráfico de mulheres e crianças 
são actualmente problemas muito importantes. A UE deve dar a máxima prioridade ao seu 
combate.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 45
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Tradições e práticas culturais 
relacionadas com a violência física contra 
as mulheres, tais como as mutilações 
genitais e os crimes de honra, constituem 
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uma forma particular de violência contra 
as mulheres com, a curto e médio prazo, 
efeitos negativos para a sua saúde, sendo as 
principais vítimas os membros das 
comunidades minoritárias.

Or. el

Justificação

A violência contra as mulheres não deve, em caso algum, ser justificada como parte de uma 
tradição ou prática cultural, mas ser reconhecida como uma forma de violência.

Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 46
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Este programa específico de 
prevenção e luta contra a violência contra 
as crianças, os jovens e as mulheres e de 
protecção das vítimas e grupos de risco 
(Daphne III) deve assegurar na sua 
aplicação uma abordagem equilibrada em 
relação aos três grupos destinatários, a 
saber, as crianças, os jovens e as mulheres. 

Or. es

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 47
Considerando 17

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência e da droga para a saúde, 
o desenvolvimento psicológico e social e 
para a igualdade de oportunidades das 
pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral. 

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência para a saúde física e 
mental, o desenvolvimento psicológico e 
social e para a igualdade de oportunidades 
das pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral. 

Or. en
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Justificação

A inserção dos adjectivos "física e mental" antes do substantivo "saúde" visa um propósito de 
coerência.

Alteração apresentada por Lissy Gröner

Alteração 48
Considerando 17

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência e da droga para a saúde, 
o desenvolvimento psicológico e social e 
para a igualdade de oportunidades das 
pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral. 

(17) É importante e necessário reconhecer as 
graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência para a saúde física e 
mental, o desenvolvimento psicológico e 
social e para a igualdade de oportunidades 
das pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para a 
sociedade em geral. 

Or. en

Justificação

Cumpre ter em em consideração tanto a saúde física, como a mental, no contexto das 
implicações da violência.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 49
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) São consideradas vítimas de 
violência não só as crianças directamente 
expostas a actos de violência, mas também 
as crianças que presenciam a violência 
exercida contra as suas mães.

Or. sv

Justificação

A violência contra as mulheres que são mães e que, directa ou indirectamente, afectam as 
suas crianças tem repercussões adversas para a saúde emocional e mental destas.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 50
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) É necessário reconhecer que certas 
categorias da população e mais 
especificamente as mulheres, em particular 
as que pertencem a grupos desfavorecidos e 
as mulheres idosas, bem como as crianças, 
são particularmente vulneráveis à 
violência.

Or. fr

Justificação

É útil recordar a vulnerabilidade das mulheres, nomeadamente das que pertençam a grupos 
desfavorecidos ou as mulheres idosas, e das crianças à violência e dedicar-lhe uma atenção 
especial na implementação do programa.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 51
Considerando 19

(19) A União Europeia pode proporcionar 
mais-valia às acções que deverão ser 
predominantemente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através da divulgação e 
do intercâmbio de informações, de 
experiências e de boas práticas, da promoção 
de uma abordagem inovadora, da definição 
conjunta de prioridades, do desenvolvimento 
de redes sempre que adequado, da selecção 
de projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem incluir 
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
do tráfico de seres humanos. 

(19) A União Europeia pode proporcionar 
mais-valia às acções que deverão ser 
predominantemente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros em matéria de prevenção 
da violência, incluindo os abusos e a 
exploração sexual exercidos contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, bem 
como em matéria de protecção das vítimas e 
dos grupos de risco, através de legislação 
europeia em matéria de combate à 
violência contra as mulheres e da 
respectiva aplicação pelos 
Estados-Membros, da divulgação e do 
intercâmbio de informações, de experiências 
e de boas práticas, da promoção de uma 
abordagem inovadora, da definição conjunta 
de prioridades, do desenvolvimento de redes 
sempre que adequado, da selecção de 
projectos à escala comunitária e da 
motivação e mobilização de todas as partes 
interessadas. Essas acções devem incluir 
igualmente as crianças e as mulheres 
trazidas para os Estados-Membros através 
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do tráfico de seres humanos. 

Or. de

Justificação

Impõe-se combater, à escala europeia, a violência contra as mulheres, as crianças e os 
adolescentes com base numa clara directiva-quadro aplicável a esta matéria.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 52
Considerando 19 bis (novo)

(19 bis) O objectivo geral das medidas da 
União Europeia contra a violência é 
prevenir e combater todas as formas de 
violência, de modo a erradicar 
completamente este crime e violação grave 
dos direitos humanos. Para alcançar este 
objectivo, são necessárias metas parciais, 
claras e credíveis, como, por exemplo, 
reduzir para metade o número de vítimas 
da violência e do tráfico de seres humanos 
nos próximos dez anos.

Or. sv

Justificação

São necessárias metas parciais concretas para avançar na via do objectivo geral de 
erradicação total da violência contra as mulheres e as crianças.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 53
Considerando 21

(21) Os objectivos da acção proposta, ou 
seja, a prevenção e o combate em relação a 
todas as formas de violência contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres e a 
prevenção e a informação em matéria de 
droga, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros devido à 
necessidade de um intercâmbio de 
informações a nível comunitário e da difusão 
de boas práticas à escala comunitária. Estes 

(21) Os objectivos da acção proposta, ou 
seja, a prevenção e o combate em relação a 
todas as formas de violência contra as 
crianças, os adolescentes, as mulheres e os 
homens e a prevenção e a informação em 
matéria de droga, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido à necessidade de 
um intercâmbio de informações a nível 
comunitário e da difusão de boas práticas à 
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objectivos podem ser mais bem alcançados a 
nível comunitário. Devido à necessidade de 
uma abordagem coordenada e 
multidisciplinar e à dimensão ou aos efeitos 
da iniciativa, a Comunidade pode tomar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5º 
do Tratado. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, previsto no 
mesmo artigo, a presente decisão não excede 
o necessário para atingir aqueles objectivos.

escala comunitária. Estes objectivos podem 
ser mais bem alcançados a nível 
comunitário. Devido à necessidade de uma 
abordagem coordenada e multidisciplinar e à 
dimensão ou aos efeitos da iniciativa, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.

Or. pl

Justificação

Os homens também são muitas vezes vítimas de vários tipos de violência, devendo, por isso, 
ser incluídos no programa destinado a evitar e a combater todas as formas de violência.

Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 54
Artigo 2, nº 1, alínea a)

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência e 
através da informação sobre a droga e da 
prevenção do seu consumo.

(a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta e da prevenção da
violência contra as crianças, os jovens e as 
mulheres e da protecção das vítimas e dos 
grupos de risco.

Or. es

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 55
Artigo 2, nº 1, alínea b)

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social.

(b) Proteger os cidadãos contra a violência e 
obter um nível elevado de protecção da 
saúde, de bem-estar e de coesão social, bem 
como um salutar relacionamento entre as 
pessoas.
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Or. pl

Justificação

Um salutar relacionamento entre as pessoas ajuda a reduzir a violência e a reforçar a coesão 
social.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 56
Artigo 2, nº 1, alínea c)

(c) Prevenir e reduzir o consumo de droga, 
a toxicodependência e os efeitos nocivos da 
droga.

(c) Prevenir todas as formas de violência, 
incluindo o tráfico de seres humanos, de 
forma a reduzir, pelo menos, para metade o 
número de vítimas nos próximos dez anos.

Or. sv

Justificação

São necessárias metas parciais claras e concretas para avançar na via do objectivo geral de 
erradicação desta forma de crime e violação grave dos direitos humanos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 57
Artigo 3, alínea a), parágrafo introdutório

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres 
através da adopção de medidas de prevenção 
e de ajuda às vítimas e aos grupos de risco 
com base nas acções seguintes:

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes, as mulheres e, 
sobretudo, as migrantes, através da adopção 
de medidas de prevenção e de ajuda às 
vítimas e aos grupos de risco com base nas 
acções seguintes:

Or. de

Justificação

Afigura-se importante enunciar claramente os objectivos do programa.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 58
Artigo 3, alínea a), introdução

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres 
através da adopção de medidas de prevenção 
e de ajuda às vítimas e aos grupos de risco 
com base nas acções seguintes:

(a) Prevenir e combater todas as formas de 
violência, pública e privada, contra as 
crianças, os adolescentes, as mulheres e os 
homens através da adopção de medidas de
prevenção e de ajuda às vítimas e aos grupos 
de risco com base nas acções seguintes:

Or. pl

Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 59
Artigo 3, alínea a), ponto 1

● assistir e encorajar as ONG e outras 
organizações que exercem actividades no 
domínio da protecção contra a violência, da 
prevenção da violência e da assistência às 
vítimas; 

● assistir e encorajar as ONG, organismos, 
organizações e associações que exercem 
actividades no domínio da prevenção contra 
a violência exercida contra as crianças, os 
jovens e as mulheres, da protecção face à
violência e da assistência às vítimas tanto a 
nível nacional e europeu como em países 
terceiros;

Or. es

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 60
Artigo 3, alínea a), ponto 1 bis (novo)

●  continuar a prestar um serviço de 
assistência às ONG e às outras 
organizações para as ajudar a elaborar os 
seus projectos e a entrar em contacto com 
outros parceiros,

Or. fr
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Justificação

O serviço de assistência às ONG (help desk) foi muito útil para as ONG, nomeadamente as 
que participam pela primeira vez no programa Daphne, a fim de conhecer todas as 
disposições relativas ao programa. A manutenção deste serviço de assistência é 
indispensável.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 61
Artigo 3, alínea a), ponto 2

• desenvolver e realizar acções de 
sensibilização orientadas para sectores 
específicos, conceber material de apoio para 
completar o material já existente, ou adaptar 
e utilizar o material existente noutras zonas 
geográficas ou destinado a outros grupos-
alvo;

• desenvolver e realizar acções de 
sensibilização orientadas para sectores 
específicos, por exemplo, profissões e 
grupos da população específicos e autores 
de violência, conceber material de apoio 
para completar o material já existente, ou 
adaptar e utilizar o material existente noutras 
zonas geográficas ou destinado a outros 
grupos-alvo;

Or. sv

Justificação

Exemplos de profissões enquanto grupos-alvo para acções de sensibilização são: o pessoal 
que trata das mulheres e das crianças vítimas de violência, bem como agentes de polícia, 
pessoal judicial, profissionais da saúde, professores e assistentes sociais e para a juventude, 
pessoal médico do sector judicial, psicólogos e terapeutas infantis. Deve igualmente ser 
incluída a formação destinada a aumentar a sensibilização para os crimes de honra 
perpetrados contra profissões e grupos específicos da população.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 62
Artigo 3, alínea a), ponto 2 bis (novo)

● através de acções dirigidas a mulheres 
membros de comunidades com 
particularidades culturais ou grupos 
étnicos minoritários e às formas 
particulares de violência com que estas 
mulheres se deparam;
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Or. el

Justificação

As mulheres membros de grupos ou comunidades minoritárias com particularidades culturais 
enfrentam formas particulares de violência que exigem uma abordagem específica. O 
programa Daphni deverá dar a indispensável importância aos problemas da violência com 
que estas mulheres se deparam e desenvolver as acções necessárias.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 63
Artigo 3, alínea a), ponto 2 ter (novo)

● através do desenvolvimento e da 
implementação de acções para a 
reintegração das vítimas da violência no 
mercado de trabalho e na vida social;

Or. el

Justificação

As vítimas da violência apresentam com frequência tendências para a marginalização social, 
por essa razão o principal objectivo deve ser a sua progressiva reintegração social. O 
primeiro passo fundamental para esse objectivo é facilitar o seu acesso ao mercado de 
trabalho.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 64
Artigo 3, alínea a), ponto 2 quater (novo)

●  através da elaboração de um estudo 
sobre as causas e a situação actual do 
tráfico de mulheres e crianças para fins de 
exploração sexual, bem como através de 
campanhas eficazes de sensibilização do 
público para este tema;

Or. el
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Justificação

O programa Daphni pode e deve incorporar medidas drásticas para o combate ao problema 
do tráfico de mulheres e crianças que assumiu enormes proporções.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 65
Artigo 3, alínea a), ponto 4

● identificar e valorizar as acções que 
contribuam para o tratamento positivo das 
pessoas vulneráveis à violência, isto é, uma 
abordagem que favoreça o respeito pelas 
mesmas e promova o seu bem-estar e 
auto-realização.

●  identificar e valorizar as acções que 
garantam o desenvolvimento pessoal e 
psicológico das pessoas expostas a actos de 
vilolência e as ensinem a lidar com o 
“stress”, desenvolvendo uma imagem 
positiva delas próprias, fundada na 
dignidade humana, um valor-chave 
merecedor de respeito.

Or. pl

Justificação

O desenvolvimento pessoal e psicológico e a capacidade de lidar com o “stress” são 
elementos de capital importância para as vítimas e os grupos de risco no quadro da luta 
contra a violência.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 66
Artigo 3, alínea a), ponto 4

●  identificar e valorizar as acções que 
contribuam para o tratamento positivo das 
pessoas vulneráveis à violência, isto é, uma 
abordagem que favoreça o respeito pelas 
mesmas e promova o seu bem-estar e 
auto-realização.

●  identificar e valorizar as acções que 
contribuam para o tratamento positivo e a 
reinserção social das pessoas vítimas da 
violência e/ou vulneráveis à violência, isto 
é, uma abordagem que favoreça o respeito 
pelas mesmas e promova o seu bem-estar e 
auto-realização.

Or. fr

Justificação

O programa deve contribuir para valorizar as acções com vista a melhorar as condições de 
vida e a reinserção das vítimas da violência bem como das pessoas em risco de a ela serem 
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expostas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 67
Artigo 3, alínea a), ponto 4 bis (novo)

● promover, em particular, a luta contra as 
violações dos direitos humanos perpetradas 
contra as migrantes.

Or. de

Justificação

Afigura-se importante enunciar os objectivos do programa clara e globalmente.

Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 68
Artigo 3, alínea b), ponto 1

● criar redes multidisciplinares; ● criar redes multidisciplinares, em 
particular para apoiar as vítimas da 
violência exercida contra as crianças, os 
jovens e as mulheres e as vítimas do tráfico 
de seres humanos;

Or. es

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 69
Artigo 3, alínea b), ponto 2 bis (novo)

● providenciar a educação e formação 
apropriadas dos profissionais responsáveis 
pelo levantamento dos casos e pelo registo 
dos dados relativos à violência no interior 
da família, para facilitar o reconhecimento
destes casos;

Or. el
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Justificação

A violência no interior da família é em muitos casos objecto de preconceito social o que tem 
como resultado que não sejam identificados casos de violência ou não seja referido como 
autor o membro da família responsável. Os profissionais que entram em contacto com as 
vítimas da violência devem receber formação que lhes permita reconhecer com mais 
facilidade os casos de violência familiar, para permitir a prestação de ajuda mais substancial 
às vítimas.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 70
Artigo 3, alínea b), ponto 3

● promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, 
de certas profissões, a fim de melhorar a 
sua compreensão deste fenómeno e 
promover o princípio da tolerância zero em 
relação à violência, bem como para
encorajar o apoio às vítimas e a 
comunicação de casos de violência às 
autoridades competentes;

●  promover a sensibilização e aumentar o 
conhecimento das causas da violência, 
promover o desenvolvimento pessoal e 
psicológico, bem como encorajar o apoio às 
vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

Or. pl

Justificação

O conhecimento das causas da violência e o desenvolvimento de carácter pessoal são 
factores de importância decisiva no combate a esta disfunção social.

Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 71
Artigo 3, alínea b), ponto 3

● promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de
certas profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

● promover a sensibilização de públicos 
específicos para todas as  formas de
violência, por exemplo, as autoridades 
nacionais, regionais e locais e certas 
profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

Or. es
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Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 72
Artigo 3, alínea b), ponto 3

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de 
certas profissões, a fim de melhorar a sua 
compreensão deste fenómeno e promover o 
princípio da tolerância zero em relação à 
violência, bem como para encorajar o apoio 
às vítimas e a comunicação de casos de 
violência às autoridades competentes;

• promover a sensibilização de públicos 
específicos para a violência, por exemplo, de 
certas profissões e grupos da população, a 
fim de melhorar a sua compreensão deste 
fenómeno e promover o princípio da 
tolerância zero em relação à violência, bem 
como para encorajar o apoio às vítimas e a 
comunicação de casos de violência às 
autoridades competentes;

Or. sv

Justificação

Exemplos de profissões enquanto grupos-alvo para acções de sensibilização são: o pessoal 
que trata das mulheres e das crianças vítimas de violência, bem como agentes de polícia, 
pessoal judicial, profissionais da saúde, professores e assistentes sociais e para a juventude, 
pessoal médico do sector judicial, psicólogos e terapeutas infantis. Deve igualmente ser 
incluída a formação destinada a aumentar a sensibilização para os crimes de honra 
perpetrados contra profissões e grupos específicos da população.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 73
Artigo 3, alínea b), ponto 4

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar, prevenir e combater as 
causas profundas da violência a todos os 
níveis da sociedade;

Or. sv

Justificação

É igualmente importante prevenir as causas da violência.
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Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 74
Artigo 3, alínea b), ponto 4

● estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

● estudar os fenómenos relacionados com a 
violência contra as crianças, os jovens e as 
mulheres, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

Or. es

Alteração apresentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Alteração 75
Artigo 3, alínea b), ponto 5

● promover a sensibilização para os 
problemas sociais e de saúde causados pelo 
consumo de droga e encorajar um diálogo 
aberto com vista a promover uma melhor 
compreensão do fenómeno da droga.

Suprimido

Or. es

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 76
Artigo 4, alínea b)

(b) Projectos transnacionais específicos de 
interesse comunitário apresentados pelo 
menos por três Estados-Membros, em 
conformidade com as condições previstas 
nos programas de trabalho anuais; ou

(b) Projectos transnacionais específicos de 
interesse comunitário apresentados pelo 
menos por três Estados-Membros com a 
possível colaboração de outros Estados 
associados ou candidatos à adesão, em 
conformidade com as condições previstas 
nos programas de trabalho anuais; ou

Or. fr

Justificação

Seria útil prever a possibilidade de por de pé projectos transnacionais nos quais países 
terceiros poderiam colaborar a fim de aumentar a eficácia do programa, nomeadamente 
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tratando-se da luta contra o tráfico de seres humanos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 77
Artigo 4, alínea c)

(c) Apoio às actividades de organizações não 
governamentais ou de outras entidades que 
prossigam um fim de interesse geral 
europeu no que respeita aos objectivos 
gerais do programa, em conformidade com 
as condições previstas nos programas de 
trabalho anuais.

(c) Apoio às actividades de organizações não 
governamentais ou de outras entidades que 
prossigam fins relacionados com a 
protecção da dignidade humana e o 
respeito pelo ser humano na acepção dos
objectivos gerais do programa, em 
conformidade com as condições previstas 
nos programas de trabalho anuais.

Or. pl

Justificação

Deverá ser conferida prioridade à dignidade humana e ao respeito pelos seres humanos em 
tudo o que diga respeito à concretização do objectivo do combate à violência.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 78
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
acompanhamento e reinserção destinados, 
por um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

Or. fr

Justificação

A expressão "programas de acompanhamento e de reinserção" permite englobar 
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simultaneamente os cuidados de saúde física e psicológica bem como medidas de reinserção 
social que são necessárias para as vítimas da violência e os seus autores, nomeadamente com 
o objectivo de prevenir a reincidência.

Alteração apresentada por Lissy Gröner

Alteração 79
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência,
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2.  Os principais grupos-alvo são as vítimas 
da violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos, os jornalistas, o pessoal 
operante no sector da comunicação social e 
as comunidades religiosas. Importa 
igualmente prever, por um lado, a prestação
de apoio às vítimas e assegurar, por outro, 
que os agressores respondam pelos seus 
actos. É igualmente necessário avaliar a 
eficácia dos programas destinados aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

Or. en

Justificação

A segurança das vítimas  deveria constituir sempre uma prioridade, sendo excessiva a 
frequência com que  as necessidades de protecção são negligenciadas ou requeridas.Por 
outro lado, alguns países desenvolveram programas de tratamento destinados aos 
agressores, cujos resultados são, porém, actualmente questionados. Assim sendo, seria útil 
desenvolver o que existe e levar a efeito actividades de avaliação e de disseminação de 
informação.  

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 80
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco, em particular 
as crianças, os adolescentes e as mulheres.
Os outros grupos-alvo são, em especial, os 
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sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

professores e pessoal docente, a polícia e os 
assistentes sociais, as autoridades locais e 
nacionais, o pessoal médico e paramédico, 
os profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos, as comunidades religiosas e os 
jornalistas. Importa igualmente prever, por 
um lado, a prestação de apoio às vítimas e
assegurar, por outro, que os agressores
respondam pelos seus actos. É igualmente 
necessário avaliar a eficácia dos programas 
destinados aos agressores, com o objectivo 
de prevenir a violência.

Or. en

Justificação

Os meios de comunicação social devem desempenhar um importante papel no quadro da 
prevenção da violência.

A segurança das vítimas  deveria constituir sempre uma prioridade, sendo excessiva a 
frequência com que  as necessidades de protecção são negligenciadas ou requeridas. Por 
outro lado, alguns países desenvolveram programas de tratamento destinados aos 
agressores, sendo necessária uma avaliação da eficácia desses programas. 

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 81
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, os líderes de 
organizações infantis e juvenis, os pais, a 
polícia e os assistentes sociais, as 
autoridades locais e nacionais, o pessoal 
médico e paramédico, os profissionais da 
justiça, as ONG, os sindicatos e as 
comunidades religiosas. Importa igualmente 
prever programas de tratamento destinados, 
por um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

Or. sv
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Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 82
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os professores 
e pessoal docente, a polícia e os assistentes 
sociais, as autoridades locais e nacionais, o 
pessoal médico e paramédico, os 
profissionais da justiça, as ONG, os 
sindicatos e as comunidades religiosas. 
Importa igualmente prever programas de 
tratamento destinados, por um lado, às 
vítimas e, por outro, aos agressores, com o 
objectivo de prevenir a violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Grupos-alvo 
são igualmente os membros da família e, 
principalmente, os filhos das mulheres 
vítimas da violência. Os outros grupos-alvo 
são, em especial, os professores e pessoal 
docente, a polícia e os assistentes sociais, as 
autoridades locais e nacionais, o pessoal 
médico e paramédico, os profissionais da 
justiça, as ONG, os sindicatos e as 
comunidades religiosas. Importa igualmente 
prever programas de tratamento destinados, 
por um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

Or. el

Justificação

A violência não afecta apenas a vida das próprias vítimas mas também os membros da sua 
família. Em particular no caso das crianças cujas mães são vítimas de violência, é necessária 
uma atenção particular uma vez que estas crianças foram muito provavelmente testemunhas 
da violência familiar, com efeitos negativos para a sua saúde psíquica.

Alteração apresentada por Lissy Gröner

Alteração 83
Artigo 7

Podem participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades e 
centros de investigação) activas no domínio 
da prevenção e do combate à violência 
exercida contra as crianças, os adolescentes 
e as mulheres, da protecção contra essa 
violência ou do apoio às vítimas, ou da 
realização de acções orientadas para a 
promoção da recusa desse tipo de violência 
ou de incentivo à mudança de atitude ou de 

Podem participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades e 
centros de investigação, bem como 
jornalistas e meios de comunicação social) 
activas no domínio da prevenção e do 
combate à violência exercida contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres, da 
protecção contra essa violência ou do apoio 
às vítimas, ou da realização de acções 
orientadas para a promoção da recusa desse 
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comportamento para com os grupos 
vulneráveis e as vítimas da violência. Podem 
igualmente participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades 
e centros de investigação) activas no 
domínio da informação e da prevenção em 
matéria de droga.

tipo de violência ou de incentivo à mudança 
de atitude ou de comportamento para com os 
grupos vulneráveis e as vítimas da violência. 

Or. en

Justificação

É importante incluir igualmente no programa os meios de comunicação social.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 84
Artigo 11, nº 1

1. Procurar-se-á estabelecer sinergias e 
assegurar a complementaridade com outros 
instrumentos comunitários, designadamente 
os programas gerais «Segurança e protecção 
das liberdades» e «Solidariedade e gestão 
dos fluxos migratórios», o 7.º 
programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento, bem como os programas 
no domínio da saúde pública e «Para uma 
Internet mais segura» (Safer Internet Plus). 
Também se procurará activamente 
assegurar a complementaridade com o 
Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência. As informações 
estatísticas sobre a violência e a droga serão 
elaboradas em colaboração com os 
Estados-Membros, recorrendo, sempre que 
necessário, ao Programa Estatístico 
Comunitário.

1. Procurar-se-á estabelecer sinergias e 
assegurar a complementaridade com outros 
instrumentos comunitários, designadamente 
os programas gerais «Segurança e protecção 
das liberdades» e «Solidariedade e gestão 
dos fluxos migratórios», o 7.º 
programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento, bem como os programas 
no domínio da saúde pública e «Para uma 
Internet mais segura» (Safer Internet Plus). 
Deverá igualmente ser procurada uma 
complementaridade com o futuro Instituto 
para a igualdade entre homens e mulheres 
com vista, nomeadamente, a melhor 
orientar as actividades do programa 
Daphne III para os grupos de risco. As 
informações estatísticas sobre a violência e a 
droga serão elaboradas em colaboração com 
os Estados-Membros, recorrendo, sempre 
que necessário, ao Programa Estatístico 
Comunitário.

Or. fr

Justificação

O desenvolvimento de sinergias com o futuro Instituto do género poderia revelar-se útil com 
vista à recolha de informações pertinentes sobre os grupos particularmente vulneráveis à 
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violência e portanto, permitir uma melhor orientação das actividades do programa para 
esses grupos.


