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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. ÚVOD

Haagský program, který přijala Evropská rada na zasedání ve dnech 4. a 5. listopadu 2004, na 
základě výsledků získaných za pět let fungování programu schváleného v Tampere v roce 1999 
stanoví prostřednictvím nového pětiletého akčního plánu rozvrh k dosažení prioritního cíle, jím
ž je rozvíjení EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii.

Abychom však tohoto ctižádostivého politického cíle dosáhli, je na něj nejdříve potřeba 
poskytnout dostatečné finanční prostředky.

Finanční výhledy na období 2007–2013 stanoví značné navýšení finančních zdrojů určených
k vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU.

II. RÁMCOVÉ PROGRAMY A SPECIFICKÉ PROGRAMY ZAHRNUTÉ DO FINAN
ČNÍCH VÝHLEDŮ NA OBDOBÍ 2007–2013 V OBLASTI PRÁVA, SVOBODY A 
BEZPEČNOSTI

Návrh na rozvíjení EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který je obsažený ve finan
čních výhledech na období 2007–2013, se zaměřuje na tři obecné programy, které počítají s 
finančními příspěvky v celkové výši 7,154 miliony EUR, které budou rozděleny na 10 
specifických programů. Každý obecný program zahrnuje konkrétní oblast:

A. Obecný program „Základní práva a spravedlnost“ (543 miliony EUR) zahrnuje oblast 
spravedlnosti a obsahuje čtyři specifické programy. Cílem jednoho z nich je boj proti násilí
(Daphne), drogová prevence a informovanost o drogách; tento program je předmětem tohoto 
stanoviska.

Specifický program Daphne vyhrazuje 138,2 milionu EUR na to, aby se v období 2007–2013 
dosáhlo těchto dvou velkých politických cílů:

a) bojovat proti násilí páchanému na ohrožených skupinách (dětech, mladých lidech a ženách) a 
nadále uplatňovat politiku, která byla stanovena v rámci programů Daphne (2000–2003) a 
Daphne II (2004–2008); na tento cíl je vyhrazena částka 115, 850 milionů EUR;

b) zajišťovat drogovou prevenci a informovanost o drogách; na tento cíl je vyhrazena částka 
22, 330 milionů EUR.

B. Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ (5, 866 milionů EUR) zahrnuje 
rozvoj prostoru svobody prostřednictvím čtyř evropských fondů: pro uprchlíky, hranice, 
integraci a návrat.

C. Obecný program „Bezpečnost a ochrana svobod“ (745 milionů EUR) zahrnuje vytvo
ření prostoru bezpečnosti prostřednictvím dvou specifických programů, jeden se zaměřuje na 
boj proti trestné činnosti a druhý na předcházení terorismu a zvládání následků teroristických 
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útoků.

III. ANALÝZA NAVRHOVATELKY STANOVISKA

Ze všeho nejdříve chce navrhovatelka vyslovit naprostý souhlas se stanoviskem, které přijal 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jemuž je tato zpráva určena, a Výbor 
pro práva žen a rovnost pohlaví. Toto stanovisko doporučuje, aby obsah zde zkoumaného 
specifického programu byl rozdělen do dvou různých specifických programů, které budou 
odpovídat dvěma různým rozpočtovým položkám a dvěma různým politickým cílům, a sice 
boji proti násilí na jedné straně a drogové prevenci na straně druhé. Pokud by k tomuto rozd
ělení nedošlo a boj proti násilí by zůstal připojen k boji proti konzumaci drog, hrozilo by mu, 
že bude odsunut do pozadí.

Výbor pro práva žen a Výbor pro občanské svobody se tedy dohodly, poté co o tom 
informovaly Evropskou komisi, že každý zvlášť vypracuje zprávu o celkovém specifickém 
programu, přičemž Výbor pro práva žen bude z programu systematicky vypouštět všechna 
ustanovení týkající se drog a bude se věnovat pouze ustanovením ohledně násilí a naopak, 
Výbor pro občanské svobody vypustí všechna ustanovení týkající se násilí a bude se zabývat 
pouze ustanoveními ohledně drog.

Vzhledem k výše uvedenému se navrhovatelka domnívá, že je potřeba systematicky vypustit v
šechna ustanovení návrhu, která zmiňují drogovou problematiku a jež navrhla paní Niger 
Segelström ve svém návrhu zprávy o části specifického programu týkající se drog, která příslu
ší Výboru pro občanské svobody.

Vaše navrhovatelka má tedy tu čest navrhnout členům výboru, aby hlasovali najednou o všech 
pozměňovacích návrzích, jejichž cílem je vypustit z návrhu aktu vše, co se týká drogové
prevence a informovanosti o drogách, tedy o pozměňovacích návrzích 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 a 37.

Všechny ostatní pozměňovací návrhy se týkají boje proti násilí páchanému na ohrožených 
skupinách (dětech, mladých lidech a ženách) a opatření, jejichž cílem je zajistit správné uplatn
ění a správné provedení specifického programu boje proti násilí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro práva žen a 
rovnost pohlaví jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu
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1 Úř. věst. C ?, 16.2.2006, s. ?.

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se v rámci obecného programu 
„Základní práva a spravedlnost“ zavádí
specifický program „Boj proti násilí
(Daphne), drogová prevence a 
informovanost o drogách pro období 2007-
2013“

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se  v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“
zavádí specifický program „Boj proti násilí
(Daphne) pro období 2007–2013“

(Tato úprava se uplatňuje na celý
legislativní text, který je předmětem revize; 
její přijetí vyžaduje technickou úpravu 
celého legislativního textu).

Odůvodnění

Je velmi pravděpodobné, že problém násilí na dětech, na mladých lidech, na ženách a jiných 
skupinách se dostane do pozadí, pokud bude uveden spolu s bojem proti užívání drog.

Z tohoto důvodu by měly být vytvořeny dva specifické programy s oddělenými rozpočtovými 
položkami, jeden pro boj proti násilí a druhý pro předcházení užívání drog. První z nich by 
spadal do oblasti kompetence Výboru pro práva žen a druhý do oblasti kompetence Výboru 
pro občanské svobody.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Činnosti Společenství by měly doplňovat 
vnitrostátní politiky zaměřené na zlepšování
veřejného zdraví, odstraňování zdrojů
nebezpečí pro lidské zdraví a omezování
škod na zdraví spojených se závislostí na 
drogách.

Činnosti Společenství by měly doplňovat 
vnitrostátní politiky zaměřené na zlepšování
veřejného zdraví a odstraňování zdrojů
nebezpečí pro lidské zdraví.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3
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(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na d
ětech, mladých lidech a ženách, včetně
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází
ve veřejném nebo soukromém životě, p
ředstavují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, d
ůstojnost a fyzickou a emocionální
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich t
ělesného a duševního zdraví. Důsledky 
tohoto násilí, které je v celém Společenství
tak rozšířené, jsou opravdovou pohromou 
z hlediska zdraví a překážkou, jež lidem 
znemožňuje těšit se z bezpečnosti, svobody a 
spravedlnosti zaručených jejich občanstvím.

(3) Fyzické, sexuální a psychické násilí na d
ětech, mladých lidech a ženách, zejména 
násilí spojené s obchodováním s lidmi za ú
čelem jejich pohlavního zneužívání, včetně
hrozeb takovými činy, donucování či 
svévolné zbavení svobody, ať k nim dochází
ve veřejném nebo soukromém životě, p
ředstavují porušení práva obětí takového 
násilí na život, bezpečnost, svobodu, d
ůstojnost a fyzickou a emocionální
nedotknutelnost a závažné ohrožení jejich t
ělesného a duševního zdraví. Důsledky 
tohoto násilí, které je v celém Společenství
tak rozšířené, jsou opravdovou pohromou 
z hlediska zdraví a překážkou, jež lidem 
znemožňuje těšit se z bezpečnosti, svobody a 
spravedlnosti zaručených jejich občanstvím.

Odůvodnění

Boj proti násilí musí zahrnovat všechny jeho formy, zejména pak obchodování s lidmi. Proto 
musí být v rámci specifických cílů programu uvedeno výslovně.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6

(6) Charta základních práv Evropské unie 
mimo jiné znovu potvrzuje právo na d
ůstojnost, rovnost a solidaritu. Obsahuje řadu 
konkrétních ustanovení o ochraně a podpoře 
fyzické a duševní nedotknutelnosti, rovného 
zacházení pro muže a ženy, práv dětí a 
zákazu diskriminace a také ustanovení
zakazujících nelidské či ponižující zacházení, 
otroctví a nucenou práci a práci dětí.

(6) Boj proti násilí musí být uznán v rámci 
ochrany základních práv, která zajišťuje 
Charta základních práv Evropské unie, která
mimo jiné znovu potvrzuje právo na d
ůstojnost, rovnost a solidaritu. Obsahuje řadu 
konkrétních ustanovení o ochraně a podpoře 
fyzické a duševní nedotknutelnosti, rovného 
zacházení pro muže a ženy, práv dětí a 
zákazu diskriminace a také ustanovení
zakazujících nelidské či ponižující zacházení, 
otroctví a nucenou práci a práci dětí.

Odůvodnění

Násilí na lidech porušuje několik základních práv, která uznává Charta základních práv EU, 
a proto musí být boj proti tomuto násilí uskutečňován v rámci svobodného požívání těchto 
práv, která musí zaručovat orgány veřejné moci.
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Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 10

(10) Je žádoucí, aby byla zajištěna kontinuita 
projektů podporovaných programy Daphne a 
Daphne II.

(10) Je žádoucí, aby byla zajištěna kontinuita 
cílů a projektů podporovaných programy 
Daphne a Daphne II, aby byly nadále vyu
žívány získané zkušenosti a poskytovány p
říležitosti pro podporu evropské přidané
hodnoty, jíž bylo díky této zkušenosti dosa
ženo.

Odůvodnění

Program Daphne pro boj proti násilí musí pokračovat také proto, aby mohly být nadále v 
celoevropském měřítku využívány zkušenosti a poznatky, kterých bylo od zahájení tohoto 
programu v roce 2000 dosaženo.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 11

(11) Vzhledem k tomu, že nemocnost a 
úmrtnost spojená s drogovou závislostí
postihuje podle výzkumů značný počet ob
čanů Unie, představují škody na zdraví
související s drogovou závislostí významný
problém z hlediska veřejného zdraví.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu. 

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 12

(12) Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o výsledcích konečného 
vyhodnocení protidrogové strategie a 
protidrogového akčního plánu EU (2000-
2004)1 upozornilo na potřebu pravidelné ú
časti občanské společnosti na formulování
politik EU v oblasti drog.

vypouští se

___________
1 KOM(2004)0707.
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Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 13

(13) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se přijímá akční program v 
oblasti veřejného zdraví (2003-2008), 
zahrnuje přípravu strategií a opatření proti 
drogové závislosti, která je jedním z důle
žitých zdravotních determinant 
souvisejících s životním stylem.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 14

(14) Ve svém doporučení ze dne 18. června 
2003 o prevenci a omezení škod na zdraví
spojených s drogovou závislostí1 Rada 
doporučila členským státům, aby prevenci 
drogové závislosti a omezování
souvisejících rizik zařadily mezi své cíle v 
oblasti veřejného zdraví a aby v souladu s 
tím vypracovaly a realizovaly komplexní
strategie.

vypouští se

__________
1 Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 31.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 15
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(15) V prosinci roku 2004 Evropská rada 
schválila Protidrogovou strategii Evropské
unie 2005-2012, která zahrnuje všechny 
činnosti Evropské unie související s 
drogami a stanoví hlavní cíle. K těmto cíl
ům patří dosažení vysoké úrovně ochrany 
zdraví, tělesné a duševní pohody a spole
čenské soudržnosti prostřednictvím 
prevence a omezování užívání drog, 
závislosti a škodlivých účinků drog na 
zdraví a společnost.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 16

(16) Protidrogový akční plán 2005-20081

Komise přijala jako rozhodující nástroj k 
promítnutí Protidrogové strategie Evropské
unie 2005-2012 do konkrétních činností.
Konečným cílem akčního plánu je výrazně
snížit prevalenci užívání drog mezi 
obyvatelstvem a omezit společenské a 
zdravotní škody způsobované užíváním 
nelegálních drog a obchodem s nimi.

vypouští se

__________
1 KOM(2005) 0045 v konečném znění, 
14.2.2005.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 17
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(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si záva
žné bezprostřední i dlouhodobé důsledky 
násilí a drog pro zdraví, duševní a sociální
vývoj a pro rovné příležitosti lidí, které
postihují, pro jednotlivce, rodiny a spole
čenství lidí a také vysoké sociální a 
ekonomické náklady pro společnost jako 
celek.

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si záva
žné bezprostřední i dlouhodobé důsledky 
násilí pro zdraví, duševní a sociální vývoj a 
pro rovné příležitosti lidí, které postihují, pro 
jednotlivce, rodiny a společenství lidí a také
vysoké sociální a ekonomické náklady pro 
společnost jako celek.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 18

(18) Evropská unie může vytvořit přidanou 
hodnotu pro činnosti, které budou členské
státy provádět v oblasti informovanosti o 
drogách a drogové prevence, a to dopl
ňováním těchto činností a podporou 
synergií.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 19
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(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a ohro
žených skupin, Evropská unie může přinést p
řidanou hodnotu činnostem, které budou 
provádět převážně členské státy, a to těmito 
prostředky: šířením a výměnou informací, 
zkušeností a správných postupů, podporou 
inovačního přístupu, společným 
stanovováním priorit, rozvojem vhodných
sítí, výběrem projektů pro realizaci v celém 
Společenství a motivováním a mobilizací v
šech zúčastněných stran. Tyto činnosti by se 
měly týkat i dětí a žen, které se do členských 
států dostaly v důsledku obchodu s lidmi.

(19) Pokud jde o předcházení násilí, včetně
zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, 
mladých lidí a žen, a o ochranu obětí a ohro
žených skupin, Evropská unie může přinést p
řidanou hodnotu činnostem, které budou 
provádět především členské státy, a to t
ěmito prostředky: šířením a výměnou 
informací, zkušeností a správných postupů,
podporou inovačního přístupu, společným 
stanovováním priorit, rozvojem sítí, výb
ěrem vhodných projektů pro realizaci 
v celém Společenství a motivováním a 
mobilizací všech zúčastněných stran. Tyto 
činnosti se budou týkat i dětí a žen, které se 
do členských států dostaly v důsledku 
obchodu s lidmi.

Odůvodnění
Mezinárodní smlouvy stanoví, že pojem „dítě“ zahrnuje věk člověka od 0–18 let a pojem 
„mladý člověk“ do 25 let.

Na druhé straně je nutné mít na zřeteli problém násilí a zneužívání dětí a žen, které byly do 
EU zavlečeny v důsledku obchodu s lidmi.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 21

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy p
ředcházení a boj proti všem podobám násilí
na dětech, mladých lidech a ženách a 
drogová prevence a informovanost o 
drogách, nemohou být dostatečně dosaženy 
samotnými členskými státy, a to vzhledem 
k potřebě vyměňovat si informace na úrovni 
EU a šířit správné postupy v celém Spole
čenství. Toto lze lépe realizovat na úrovni 
Společenství. Kvůli potřebnosti 
koordinovaného a víceoborového přístupu a 
z důvodu rozsahu a účinků dané iniciativy m
ůže Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou v
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec 
toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy p
ředcházení a boj proti všem podobám násilí
na dětech, mladých lidech a ženách a 
informovanost o násilí, nemohou být dostate
čně dosaženy samotnými členskými státy, a 
to vzhledem k potřebě vyměňovat si 
informace na úrovni EU a šířit správné
postupy v celém Společenství. Toto lze lépe 
realizovat na úrovni Společenství. Kvůli pot
řebnosti koordinovaného a víceoborového p
řístupu a z důvodu rozsahu a účinků dané
iniciativy může Společenství přijmout opat
ření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekra
čuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cíl
ů nezbytné.
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Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu a bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 23

(23) Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu 
trvání programu finanční rámec, který pro 
rozpočtový orgán představuje hlavní referen
ční rámec ve smyslu bodu 33 
interinstitucionální dohody ze dne 6. května 
1999 mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení
rozpočtového procesu.

(23) Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu 
trvání programu finanční rámec, který pro 
rozpočtový orgán představuje v rámci finan
čního výhledu 2007–2013 a ročního rozpo
čtového procesu hlavní referenční rámec ve 
smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody 
ze dne 6. května 1999 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové
kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu

Odůvodnění

Rozpočtová částka programu je součástí obecného rámce finančního výhledu EU na období
2007–2013, jejíž použití se bude upřesňovat v následujících ročních rozpočtech.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst. 1

1. Tímto rozhodnutím se v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“
zavádí program „Boj proti násilí (Daphne), 
drogová prevence a informovanost o 
drogách“ (dále jen „program“), jehož účelem 
je přispět k posílení prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva.

1. Tímto rozhodnutím se v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“
zavádí specifický program „Boj proti násilí“, 
který je pokračováním politik a cílů
stanovených v programu Daphne a Daphne 
II (dále jen „program“), jehož účelem je 
poskytnout evropským občanům prostor
svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních 
hranic.

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Je nutné uvést, že navrhovaný program proti násilí je pouze pokračováním dvou předchozích 
programů pod názvy Daphne (2000–2003) a Daphne II (2004–2008).

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 2
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2. Program se přijímá na období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013.

2. Program se přijímá na období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2013. Program může 
být prodloužen.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že problémy násilí budou přetrvávat i v budoucnu, je 
třeba předem počítat s jeho dalším prodloužením.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

(a) přispět k vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí a informováním o užívání drog a 
drogovou prevencí;

(a) přispět k zachování a rozvoji prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva v Evropském 
společenství prostřednictvím boje proti násilí;

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Na druhé straně je třeba mít na paměti, že legislativní návrh pomůže ve Společenství a v EU 
rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva, který již byl z velké části vytvořen.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

(b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany zdraví, tělesné a du
ševní pohody a společenské soudržnosti;

(b) chránit občany před násilím a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany tělesného a du
ševního zdraví, tělesné a duševní pohody a 
společenské soudržnosti;

Odůvodnění

Jakékoliv pochybnosti o interpretaci pojmu „ochrana zdraví“ tímto budou vyloučeny.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

(c) předcházet užívání drog, závislosti na 
drogách a škodlivým účinkům drog a 
omezovat tyto jevy.

vypouští se
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Odůvodnění
Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 22
Článek 2a (nový)

Článek 2a

Definice

Pro účely programu Daphne zahrnuje 
pojem „děti“ mladistvé do věku 18 let v 
souladu s mezinárodními akty, které se 
vztahují k právům dítěte.

Nicméně projekty zahrnující akce určené
zvlášť pro cílové skupiny, jako například 
„mládež“ (ve věku 13 až 18 let) nebo lidé ve 
věku 12 až 25 let, budou považovány za 
akce určené kategorii nazvané „mladí lidé
“.

Odůvodnění

Právní vymezení pojmu „děti“ a „mladí lidé“ je velmi důležité z důvodu souladu s 
mezinárodními termíny uplatňovanými v této oblasti.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 písm. a) úvodní věta

(a) předcházet všem formám násilí na dětech, 
mladých lidech a ženách, ať k němu dochází
na veřejnosti nebo v soukromí, a bojovat 
proti tomuto násilí přijímáním preventivních 
opatření a poskytováním podpory obětem a 
ohroženým skupinám, a to těmito prost
ředky:

(a) předcházet všem formám násilí na dětech, 
mladých lidech a ženách, ať k němu dochází
na veřejnosti nebo v soukromí, a bojovat 
proti tomuto násilí přijímáním preventivních 
a podpůrných opatření a poskytováním
pomoci obětem a ohroženým skupinám, a to 
těmito prostředky:

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna bodu odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 24
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Čl. 3 písm. a) odrážka 3

šířením výsledků obou programů Daphne, •
včetně jejich přizpůsobení, přenosu a vyu
žití jinými subjekty nebo v jiných zem
ěpisných oblastech,

dalším rozvíjením cílů a konkrétních •
akcí obou programů Daphne a šířením 
výsledků dosažených v jejich rámci, včetně
jejich přizpůsobení, přenosu a využití jinými 
subjekty nebo v jiných zeměpisných 
oblastech,

Odůvodnění

Je nutné uvést, že navrhovaný program proti násilí je pouze pokračováním dvou předchozích 
programů pod názvy Daphne (2000–2003) a Daphne II (2004–2008).

Pozměňovací návrh 25
Čl. 3 písm. a) odrážka 4a (nová)

- přípravou a prováděním konkrétních 
činností zaměřených na rizikové skupiny, 
které by zabránily odkládání novorozeňat.

Odůvodnění

Vyskytlo se několik opakovaných případů, kdy pod tíhou sociálních, psychických a/nebo 
ekonomických problémů jsou určité osoby nuceny opustit své velmi malé děti. Je nezbytné p
řipravit konkrétní činnosti, které by těmto nešťastným činům zabránily.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 3 písm. b) odrážka 1

- vytváření víceoborových sítí, - vytváření víceoborových sítí, zejména na 
podporu obětem násilí (buď sexuálního, 
psychického nebo fyzického) a rizikovým 
skupinám;

Odůvodnění

Je vhodné, aby oblast působnosti těchto víceoborových sítí byla jasně stanovena.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 3 písm. b) odrážka 3
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- zvýšení informovanosti o násilí mezi příslu
šníky cílových skupin, například v určitých
povoláních, v zájmu lepšího porozumění
násilí, na podporu nulové tolerance vůči 
násilí a prosazování podpory obětem a hlá
šení výskytu násilí příslušným orgánům,

- zvýšení informovanosti o násilí mezi příslu
šníky cílových skupin, zvýšení
informovanosti určitých skupin jako nap
říklad ve vymezených povoláních, v příslu
šných orgánech a konkrétních sociálních 
odvětvích, a to v zájmu lepšího porozumění
násilí, na podporu nulové tolerance vůči 
násilí a prosazování podpory obětem a hlá
šení výskytu násilí příslušným orgánům,

Odůvodnění

Kromě násilím ohrožených skupin, jako jsou děti, mladí lidé a ženy, se činnosti ke zvýšení
informovanosti zaměří také na vymezená povolání jako například na učitele, vychovatele, léka
ře, pracovníky s mládeží nebo sociální pracovníky, právníky, policisty a pracovníky v oblasti 
sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 3 písm. b) odrážka 4

- studium jevů souvisejících s násilím, 
zkoumání a řešení základních příčin násilí na 
všech společenských úrovních,

- studium jevů souvisejících s násilím a 
metod, které by umožnily jim předcházet, 
zkoumání a řešení základních příčin násilí na 
všech společenských úrovních,

Odůvodnění

Je důležité prošetřit, jakým způsobem je možné předcházet okolnostem, které plodí násilí.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 3 písm. b) odrážka 5

- zvýšení informovanosti o zdravotních a 
sociálních problémech způsobených u
žíváním drog a na podporu otevřeného 
dialogu za účelem lepšího porozumění
drogové problematice;

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 30
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Čl. 3 písm. c)

(c) zapojit občanskou společnost do provád
ění a rozvoje protidrogové strategie a 
protidrogových akčních plánů Evropské
unie;

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 3 písm. d)

(d) provádět a sledovat konkrétní činnosti v 
rámci protidrogových akčních plánů na 
léta 2005-2008 a 2009-2012 a 
vyhodnocovat jejich provádění.

vypouští se

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 4 písm. a)

(a) konkrétní činnosti prováděné Komisí, nap
říklad studie a výzkum, průzkumy veřejného 
mínění a šetření, formulaci ukazatelů a spole
čných metodik, sběr, zpracování a šíření údaj
ů a statistických dat, semináře, konference a 
odborná setkání, organizaci veřejných 
kampaní a akcí, tvorbu a provoz webových 
stránek, přípravu a šíření informačních 
materiálů, podporu a aktivizaci sítí odborníků
členských států, analytické, monitorovací a 
hodnotící aktivity nebo

(a) konkrétní činnosti prováděné Komisí, 
například studie a výzkum, průzkumy ve
řejného mínění a šetření, formulaci ukazatel
ů a společných metodik, sběr, zpracování a 
šíření údajů a statistických dat, semináře, 
konference a odborná setkání, organizaci ve
řejných kampaní a akcí, tvorbu a provoz 
webových stránek, přípravu a šíření informa
čních materiálů, včetně informačních 
aplikací a rozvoje pedagogických nástrojů,
podporu a aktivizaci sítí odborníků
členských států, analytické, monitorovací a 
hodnotící aktivity nebo

Odůvodnění

Informační aplikace, zejména tvorba informačních programů a konkrétní rozvoj 
pedagogických nástrojů, mohou pomoci vymýtit násilí a předcházet mu.
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Pozměňovací návrh 33
Čl. 4 písm. b)

(b) specifické nadnárodní projekty v zájmu 
Společenství předložené alespoň třemi 
členskými státy za podmínek stanovených 
v ročních pracovních programech nebo

(b) specifické nadnárodní projekty v zájmu 
Společenství předložené alespoň třemi 
členskými státy a v případě potřeby nejméně
dvěma členskými státy a jednou zúčastn
ěnou zemí podle článku 5 za podmínek 
stanovených v ročních pracovních 
programech nebo

Odůvodnění

Nadnárodní projekty budou moci v případě potřeby předložit dva členské státy a některá „zú
častněná země“, čímž se rozumí země uvedené v článku 5 tohoto legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 písm. c)

(c) k projektům mohou být přidruženy 
kandidátské země, které se tohoto programu 
neúčastní, pokud to přispěje k jejich přípravě
na přistoupení, nebo jiné třetí země neú
častnící se tohoto programu, pokud to 
poslouží cílům projektů.

(c) k projektům mohou být přidruženy 
kandidátské země, které se tohoto programu 
neúčastní, pokud to přispěje k jejich přípravě
na přistoupení, nebo jiné třetí země neú
častnící se tohoto programu, pokud to 
poslouží cílům projektů, a to za p
ředpokladu, že v rozpočtu Společenství
budou dostupné prostředky a v souladu s 
podmínkami a pravidly sjednanými se zmín
ěnými zeměmi.

Odůvodnění

Účast třetích zemí na činnostech, které program podporuje, bude podřízena dostupnosti rozpo
čtových prostředků a předem dohodnutým podmínkám.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 6 odst. 1

1. Program je určen všem skupinám, které
se přímo či nepřímo zabývají násilím a 
problematikou drog.

1. Cílovými skupinami, kterým jsou 
činnosti tohoto programu určeny, jsou v
šechny skupiny, které se přímo či nepřímo 
zabývají násilím.
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Odůvodnění
Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Kromě toho došlo k objasnění a novému uspořádání věty.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 6 odst. 2

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou hlavními 
cílovými skupinami oběti násilí a skupiny jím 
ohrožené. K dalším cílovým skupinám patří
mimo jiné učitelé a další pedagogičtí
pracovníci, policisté a sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a další
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, nevládní
organizace, odbory a náboženské obce.
Relevantní jsou také terapeutické programy 
pro oběti na jedné straně a pro pachatele na 
straně druhé s cílem předcházet násilí.

2. 2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou 
hlavními cílovými skupinami oběti násilí a 
skupiny jím ohrožené. K dalším cílovým 
skupinám patří mimo jiné učitelé a další
pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci 
ochrany hranic, policisté a sociální
pracovníci, místní, regionální a celostátní
orgány, lékaři a další zdravotníci, pracovníci 
v soudnictví, nevládní organizace, odbory a 
náboženské obce. Relevantní jsou také
terapeutické programy pro oběti na jedné
straně a pro pachatele na straně druhé s cílem 
předcházet násilí.

Odůvodnění
Je dobré brát v úvahu územní uspořádání moci v autonomních nebo neautonomních oblastech 
některých států Společenství.

Na druhé straně je nezbytné výslovně zmínit potřebu věnovat zvláštní pozornost tolik důle
žitým funkcím, které v rámci kontroly přeshraničního pohybu osob vykonává pohraniční slu
žba členských států.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 6 odst. 3

3. S ohledem na drogy jsou ohroženými 
skupinami, které by měly být považovány za 
cílové skupiny, mládež, zranitelné skupiny 
a problematické čtvrti. K dalším cílovým 
skupinám patří mimo jiné učitelé a další
pedagogičtí pracovníci, sociální pracovníci, 
místní a celostátní orgány, lékaři a ostatní
zdravotníci, pracovníci v soudnictví, 
nevládní organizace, odbory a náboženské
obce.

vypouští se
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Odůvodnění

Viz navrhovaná změna názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 38
Článek 7

K tomuto programu mají přístup veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry a 
výzkumná střediska univerzit), které se 
zabývají předcházením násilí a bojem 
s násilím na dětech, mladých lidech a ženách 
nebo ochranou před takovým násilím nebo 
poskytováním podpory obětem nebo provád
ěním cílených činností podporujících 
odmítání takového násilí, případně
vybízejících ke změně postoje a chování vůči 
zranitelným skupinám a obětem násilí.
K programu mají přístup také veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry 
a výzkumná střediska univerzit), které
informují o užívání drog a zabývají se 
drogovou prevencí.

K tomuto programu mají přístup veřejné či 
soukromé organizace a instituce (místní
orgány na příslušné úrovni, ústavy, katedry a 
výzkumná střediska univerzit), které se 
zabývají předcházením násilí a bojem 
s násilím na dětech, mladých lidech a ženách 
nebo ochranou před takovým násilím nebo 
poskytováním podpory obětem nebo provád
ěním cílených činností podporujících 
odmítání takového násilí, případně
vybízejících ke změně postoje a chování vůči 
zranitelným skupinám a obětem násilí. 

Odůvodnění

Viz navrhovaná změna bodu odůvodnění 19 a názvu legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 9 odst. 1

1. Komise realizuje podporu Společenství
v souladu s finančním nařízením Rady (na
řízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze 
dne 25. června 2002) o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství.

1. Komise je odpovědná za správu a plnění
tohoto programu a realizuje podporu Spole
čenství v souladu s finančním nařízením Rady 
(nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
ze dne 25. června 2002) o souhrnném rozpo
čtu Evropských společenství.

Odůvodnění

Nelze vynechat zmínku o tom, že za plnění programu odpovídá Komise.
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Pozměňovací návrh 40
Čl. 9 odst. 4 úvodní věta

4. Postupy hodnocení a udělování podpory, 
které se týkají dotací na činnosti, berou 
ohled mimo jiné na tato kritéria:

4. Postupy hodnocení a udělování podpory
slouží k výběru činností, které nejlépe 
odpovídají těmto kritériím:

Odůvodnění

Podpory na navrhované činnosti, které průkazně nejlépe splňují předem stanovené podmínky 
výběru, musí Komise přidělovat objektivně.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 9 odst. 4 písm. aa) (nové)

aa) evropský rozměr;

Odůvodnění

Důležitým kritériem, na které je třeba brát ohled ve chvíli, kdy je dána přednost jedné
navrhované činnosti před druhou, je „evropský rozsah nebo rozměr“.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 9 odst. 4 písm. ba) (nové)

ba) schopnost organizátora uskutečňovat 
činnost;

Odůvodnění

Důležitým kritériem musí být nestranné přezkoumání skutečných možností organizátora zdárn
ě uskutečňovat činnost navrženou v jeho projektu.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 9 odst. 4 písm. da) (nové)

da) komplementarita s předpokládanými 
činnostmi, které byly navrženy v p
ředchozích projektech, a to v momentě
jejího stávajícího nebo budoucího uskuteč
ňování;
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Odůvodnění

Je třeba brát ohled také na kritérium komplementarity s ostatními činnostmi, které se již
uskutečňují nebo jejichž uskutečnění se v budoucnu plánuje.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 10 odst. 1

1. Komisi pomáhá výbor složený ze zástupců
členských států, kterému předsedá zástupce 
Komise (dále jen „výbor“).

1. Komisi pomáhá poradní výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá
zástupce Komise (dále jen „výbor“), který
jedná v souladu s ustanovením článku 3 
rozhodnutí 1999/468/ES, aniž by tím bylo 
dotčeno ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

Odůvodnění

V rámci různých druhů výborů („poradní“, „řídící“, „regulační“), které stanoví rozhodnutí
1999/468/ES, se tento legislativní návrh vztahuje na výbor „poradní“.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 10 odst. 2

2. Pokud je učiněn odkaz na tento odstavec, 
použijí se články 3 a 7 rozhodnutí
1999/468/ES s ohledem na ustanovení
článku 8 uvedeného rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s navrhovanými změnami odstavců 1 a 3 článku 10.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 10 odst. 3

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 3. Výbor přijme svůj jednací řád na návrh 
svého předsedy a v souladu s ustanovením 
článku 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že zvláštní právní předpis, který se vztahuje na jednací řád výboru, je obsa
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žen v článku 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 10 odst. 3a (nový)

3a Komise může pozvat zástupce zúčastn
ěných zemí na informativní schůzky 
následující po schůzích výboru.

Odůvodnění

Je vhodné počítat s tím, že Komise může pořádat informativní schůzky se zástupci zemí ú
častnících se programu, neboť tyto země nejsou členy výboru a nemají bezprostřední
informace o výsledcích jeho jednání.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 12 odst. 1

1. Pro provádění tohoto nástroje byl 
stanoven rozpočet ve výši 138,2 milion
ů EUR na období uvedené v článku 1.

1. Pro provádění tohoto specifického 
programu „Boj proti násilí (Daphne)“ byl 
stanoven rozpočet ve výši 115,87 milion
ů EUR na období uvedené v článku 1.

Odůvodnění

V souladu s navrhovanou změnou názvu legislativního návrhu a v souladu s finančním 
výhledem by bylo třeba odečíst z celkové částky programu, která dosahuje 138,2 milionů
EUR, částku odpovídající výdajům odvozeným od činností, které souvisí s drogovou prevencí
a informováním o drogách a které dosahují 22,330 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 12 odst. 2

2. Rozpočtové prostředky přidělené na 
činnosti určené v tomto programu se uvedou 
v ročních přidělovaných částkách souhrnného 
rozpočtu Evropské unie. Roční přidělované
částky, které jsou k dispozici, jsou 
povolovány rozpočtovým orgánem v rámci 
limitů finančních výhledů.

2. Rozpočtové prostředky přidělené na 
činnosti určené v tomto programu se uvedou 
v ročních přidělovaných částkách souhrnného 
rozpočtu Evropské unie. Roční přidělované
částky se upravují podle finančních výhledů
a jsou povolovány rozpočtovým orgánem.

Odůvodnění

Upřesnil se obsah textu.
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Pozměňovací návrh 50
Čl. 15 odst. 2

2. Komise zajistí pravidelné, nezávislé, vnější
hodnocení programu.

2. Komise ve spolupráci s provozovatelem 
zajistí nezávislé a vnější hodnocení účinnosti 
a efektivnosti programu, a to každé dva 
roky.

Odůvodnění

Každé dva roky je třeba uskutečnit vnější audit efektivity programu, který bude sloužit jako 
základ pro přijetí dalších odpovídajících opatření.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 15 odst. 2a (nový)

2a. Po dokončení projektů vyhodnotí
Komise způsob, jakým byly uskutečněny, a 
vliv jejich uskutečnění za účelem 
posouzení, do jaké míry bylo dosaženo 
plánovaných cílů.

Odůvodnění

Komise musí vyhodnotit výsledky, kterých bylo uskutečněním projektů dosaženo ve vztahu k 
plánovaným cílům.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 15 odst. 3 písm. -a (nové)

-a) výroční zprávu o plnění programu. 
Zpráva se předkládá za uplynulý rok 
v první polovině následujícího roku a 
obsahuje také seznam financovaných 
projektů a činností.

Odůvodnění

Komise musí každoročně informovat o plnění programu.

Pozměňovací návrh 53
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Čl. 15 odst. 3 písm. b)

(b) sdělení o pokračování tohoto programu 
do 30. srpna 2012,

(b) sdělení o vhodném pokračování nebo p
řizpůsobení programu, a to do 30. srpna 
2012,

Odůvodnění

Sdělení musí nejen vyhodnotit, zda je potřeba v programu pokračovat, ale rovněž navrhnout 
potřebné úpravy v souvislosti s dosaženými výsledky a budoucími potřebami a cíli.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 15 odst. 3 písm. c)

(c) zprávu s hodnocením ex post do 
31. prosince 2014.

(c) po uplynutí lhůty pro plnění programu 
podrobnou zprávu s hodnocením ex post 
o uskutečňování a výsledcích programu, a 
to do 31. prosince 2014.

Odůvodnění

Je nezbytné provést závěrečné vyhodnocení výsledků, kterých bylo v průběhu plnění programu 
dosaženo.


