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RÖVID INDOKOLÁS

I. BEVEZETÉS

A 2004. november 4-i és 5-i csúcstalálkozón az Európai Tanács által az 1999-ben Tamperében 
elfogadott program 5 éves eredménye alapján elfogadott hágai program létrehoz egy újabb 
ötéves cselekvési tervet, egy ütemtervet a szabadság, a biztonság és a jog Unión belüli meger
ősítésére irányuló, elsődleges fontosságú célkitűzés elérésére.

Ezen ambíciózus politikai célkitűzés elérése érdekében először a megfelelő pénzügyi forrásokat 
kell rendelkezésre bocsátani.

A 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv lényegesen megnövelt pénzügyi keretet ír 
elő a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség az Európai Unióban 
való létrehozására.

II. A 2007-2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ PÉNZÜGYI TERVBEN A JOG A 
SZABADSÁG ÉS A BIZTONSÁG TERÜLETÉN ELŐÍRT ÁLTALÁNOS 
CSELEKVÉSI PROGRAMOK ÉS SPECIFIKUS PROGRAMOK

A szabadság, a biztonság és a jog Európai Unión belüli megerősítésére irányuló javaslat, 
amelyet a 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv tartalmaz, három általános 
cselekvési terv köré csoportosul, amelyek összesen 7 154 millió EUR összegű pénzügyi 
beavatkozásról rendelkeznek, és amelyek 10 speciális programra oszlanak. Minden egyes 
általános cselekvési program egy konkrét területet fed le:

A. Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program (543 millió EUR) a jog 
területére vonatkozik, és négy speciális programot tartalmaz, amelyek közül az egyik, 
amelynek célja az erőszak elleni harc (Daphne), valamint a drogprevenció és tájékoztatás, e 
vélemény tárgyát képezi. 

A Daphne speciális program 138,2 millió EUR-t szán az alábbi két nagy politikai célkitűzés 
2007-2013 közötti időszakban történő megvalósítására:

a) harc a kockázati csoportokkal (gyermekek, serdülők és nők) szembeni erőszak ellen, a 
Daphne (2000-2003) és a Daphne II (2004-2008) programok keretében mostantól felvállalt 
politikát követve, és 115,850 millió EUR összegű támogatással;

b) drogprevenció és felvilágosítás, 22,330 millió EUR összegű támogatással.

B. A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program (5 866 millió
EUR) célja a jog érvényesülésén alapuló térség következő négy európai alapon keresztül történ
ő fejlesztése: menekültek, határok, beilleszkedés és visszatérés.

C. A „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program (745 millió EUR) célja 
a biztonságon alapuló térség létrehozása két speciális program révén, amelyek közül az egyik a 
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bűnözés elleni harc, a másik pedig a terrorizmus megelőzése és következményeinek kezelése.

III. A VÉLEMÉNY ELŐADÓJÁNAK ELEMZÉSE

Mindenekelőtt a vélemény előadója teljes mértékben jóváhagyja az ügyben érintett 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság által kialakított állásfoglalást, amely bizottságok azt ajánlják, hogy az itt vizsgált 
speciális program tartalmát bontsák két különálló speciális programra, két külön költségvetési 
sorral, valamint két különálló politikai célkitűzésssel, amelyek egyrészt az erőszak elleni harc, 
másrészt pedig a drogprevenció. Semmilyen ok nem teszi szükségessé, hogy szorosan 
összekapcsoljuk az erőszak elleni harcot a kábítószer-fogyasztás elleni harccal.

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság, miután arról az Európai Bizottságot tájékoztatták, egyetértettek abban, hogy
mindketten külön jelentést készítenek a speciális program egészéről, azonban az első helyen 
említett bizottság módszeresen kizárja a program tartalmából a kábítószerrel kapcsolatos 
intézkedéseket, hogy így csak az erőszakra vonatkozó rendelkezésekkel foglalkozzon, és a 
második helyen említett bizottság pedig éppen fordítva, kizárja a program tartalmából az 
összes erőszakkal kapcsolatos rendelkezést, hogy kizárólag a kábítószerre vonatkozó
rendelkezésekkel foglalkozzon.

Az ismertetett tények figyelembe vételével a Daphne speciális program kapcsán a vélemény el
őadója úgy ítéli meg, hogy a hangsúlyt az erőszak elleni harcra kell helyezni, és hogy ezért a 
javaslatból módszeresen törölni kell minden olyan rendelkezést, amely a kábítószerrel 
kapcsolatos problémára utal, ahogy azt a speciális programnak a kábítószerre vonatkozó részér
ől szóló jelentésében Inger Segelström asszony javasolja, és amelyben az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság illetékes.

Ily módon a vélemény előadója azt kívánja sugallni a bizottság tagjainak, hogy tömbösített 
szavazással járjanak el azon módosításra irányuló javaslatok tekintetében, amelyek célja a 
drogprevenció és felvilágosítás témakörét érintő valamennyi cselekvésre irányuló javaslat (azaz 
az 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 19., 21., 28., 29., 30., 34., 36. és 37. 
módosítás) eltörlése. 

Az összes többi módosítási javaslat a veszélyeztetett csoportokkal (gyermekek, serdülők és n
ők) szembeni erőszak elleni harcra, valamint az erőszak elleni harc speciális program megfelelő
alkalmazásának és végrehajtásának biztosítását célzó intézkedésekre vonatkozik. 

módosítások

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az ügyben illetékes Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai
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Módosítás 1
Cím

az „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó „Küzdelem az 
erőszak ellen (Daphne), drogprevenció és 
felvilágosítás” speciális program 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatjavaslatról

az „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó „Küzdelem az 
erőszak ellen (Daphne)” speciális program 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatjavaslatról

E módosítás a jogalkotási javaslat egészére 
vonatkozik, e módosítás elfogadása a szöveg 
egészében technikai kiigazításokat von maga 
után.

Indokolás

A gyermekek, serdülők és nők, valamint minden más erősen veszélyeztetett csoport elleni er
őszak problémája háttérbe kerül, ha továbbra is a kábítószer-fogyasztás elleni harchoz 
kapcsolódik.

Következésképpen két speciális programot kell kidolgozni, külön költségvetési keretekkel, az 
egyiket az erőszak elleni harc, a másikat pedig a drogprevenció céljára. Az első program a N
őjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe, a második pedig az Állampolgári Jogi, Bel- 
és Igazságügyi Bizottság hatáskörébe tartozna.

Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) A közösségi fellépés kiegészíti a 
közegészségügy javítását, az emberi 
egészség veszélyforrásainak megelőzését és a 
kábítószer-függőséggel kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentését célzó
nemzeti politikákat.

(2) A közösségi fellépés kiegészíti a 
közegészségügy javítását, az emberi 
egészség veszélyforrásainak megelőzését 
célzó nemzeti politikákat.

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés
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(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak –
beleértve az ilyen cselekményekkel való
fenyegetést, a kényszerítést vagy az 
önkényes fogva tartást – akár nyilvánosan, 
akár a magánéletben történik, megsérti az 
áldozatok élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és 
érzelmi épséghez való jogát, továbbá komoly 
veszélyt jelent testi és szellemi egészségükre.
Az ilyen erőszak hatásai mindenütt 
megjelennek a Közösségben, és valóságos 
csapást mérnek az egészségügyre, továbbá
megakadályozzák a biztonságos, szabad és 
igazságos polgárság megélését.

(3) A gyerekek, fiatalok és nők elleni fizikai, 
szexuális vagy pszichológiai erőszak, 
különösen a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelemhez 
kapcsolódóan, – beleértve az ilyen 
cselekményekkel való fenyegetést, a 
kényszerítést vagy az önkényes fogva tartást 
– akár nyilvánosan, akár a magánéletben 
történik, megsérti az áldozatok élethez, 
biztonsághoz, szabadsághoz, méltósághoz, 
valamint testi és érzelmi épséghez való jogát, 
továbbá komoly veszélyt jelent testi és 
szellemi egészségükre. Az ilyen erőszak 
hatásai mindenütt megjelennek a 
Közösségben, és valóságos csapást mérnek 
az egészségügyre, továbbá megakadályozzák 
a biztonságos, szabad és igazságos polgárság 
megélését.

Indokolás

Az erőszak elleni harcnak magában kell foglalnia az erőszak minden formája elleni harcot, 
különösen az emberkereskedelmet, amelyet kifejezetten meg kell említeni a program speciális 
célkitűzései között.

Módosítás: 4
(6) preambulumbekezdés
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(6) Az Európai Unió alapjogi chartája1, 
egyebek közt, megerősíti a méltósághoz, 
egyenlőséghez és szolidaritáshoz való jogot.
Számos konkrét rendelkezést tartalmaz a 
testi és szellemi épség, a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód, a gyermekjogok 
és a megkülönböztetés-mentesség védelmére 
és támogatására, valamint az embertelen 
vagy megalázó bánásmód, a rabszolgaság és 
a kényszermunka, valamint a gyermekmunka 
tilalmára. Megerősíti, hogy valamennyi 
közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészségvédelem 
magas szintjét.

_____________
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(6) Az erőszak elleni harcnak az Európai 
Unió alapjogi chartája1 által garantált 
alapvető jogok védelmébe kell tartoznia,
amely egyebek közt, megerősíti a 
méltósághoz, egyenlőséghez és 
szolidaritáshoz való jogot. Számos konkrét 
rendelkezést tartalmaz a testi és szellemi 
épség, a férfiak és nők közötti egyenlő
bánásmód, a gyermekjogok és a 
megkülönböztetés-mentesség védelmére és 
támogatására, valamint az embertelen vagy 
megalázó bánásmód, a rabszolgaság és a 
kényszermunka, valamint a gyermekmunka 
tilalmára. Megerősíti, hogy valamennyi 
közösségi politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészségvédelem 
magas szintjét.

______
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

Indokolás

A személyek elleni erőszak az Európai Unió alapjogi chartája által elismert különböző
alapjogokat érint; következésképpen az erőszak e formája elleni harcnak a jogok szabad 
gyakorlása keretébe kell tartoznia, amelynek biztosítása a hatóságok feladata.

Módosítás: 5
(10) preambulumbekezdés

(10) Biztosítani kell a Daphne és Daphne II. 
program által támogatott projektek 
folyamatosságát.

(10) Biztosítani kell a Daphne és Daphne II. 
program által támogatott célkitűzések és
projektek folyamatosságát, a megszerzett 
tapasztalatokból továbbra is részesülni kell, 
valamint növelni kell azon alkalmak 
számát, amelyek az e tapasztalathoz járuló
európai hozzáadott érték előmozdítását 
szolgálják.

Indokolás

Az erőszak elleni küzdelemre irányuló Daphne programot folytatni kell, hogy európai szinten 
is hasznosíthatóak legyenek a 2000. évi hatálybalépése óta összegyűjtött tapasztalatok és 
tanulságok.
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Módosítás: 6
(11) preambulumbekezdés

(11) Mivel a kutatások szerint a kábítószer-
függőséggel kapcsolatos megbetegedések és 
halálozások az európai polgárok jelentős 
részét érintik, a kábítószer-függőséggel 
kapcsolatos egészségkárosodás jelentős 
közegészségügyi problémát jelent.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 7
(12) preambulumbekezdés

(12) A Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek címzett, az EU 
kábítószerekkel kapcsolatos stratégiájának 
és cselekvési tervének (2000–2004) végső
értékelésével kapott eredményekről szóló
bizottsági közlemény1 kiemelte, hogy a civil 
társadalmat rendszeresen be kell vonni az 
EU kábítószerrel kapcsolatos politikáinak 
kidolgozásába.
__________
1 COM(2004)0707.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 8
(13) preambulumbekezdés

(13) A közegészségügyi cselekvési program 
(2003–2008) elfogadásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozat magában 
foglalja a kábítószer-függőséggel – mint a 
fontos, az életmóddal összefüggő
egészségmeghatározó tényezők egyikével –
kapcsolatos intézkedések és stratégiák 
kidolgozását.

törölve
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Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 9
(14) preambulumbekezdés

(14) A kábítószer-függőséggel kapcsolatos 
egészségkárosodás megelőzőséről és 
csökkentéséről szóló, 2003. június 18-i 
ajánlásában1 a Tanács azt javasolta, hogy a 
tagállamok közegészségügyi célként tűzzék 
ki a kábítószer-függőség megelőzését és a 
kapcsolódó veszélyek csökkentését, 
valamint dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
ennek megfelelő átfogó stratégiákat.
________
1 HL L 165., 2003.7.3., 31. o.

törölve

Módosítás: 10
(15) preambulumbekezdés

(15) 2004 decemberében az Európai 
Tanács jóváhagyta a 2005–2012 közötti id
őszakra szóló uniós kábítószer-ellenes 
stratégiát, amely magában foglalja a 
kábítószerrel kapcsolatos valamennyi uniós 
tevékenységet és meghatároz néhány 
alapvető célkitűzést. E célkitűzések közé
tartozik az egészségvédelem, a jólét és a 
társadalmi kohézió magas szintjének a 
kábítószer-használat és -függőség, valamint 
a kábítószerrel kapcsolatos 
egészségkárosodások és társadalmi károk 
megelőzése és csökkentése révén történő
megvalósítása.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 11
(16) preambulumbekezdés
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(16) A Bizottság elfogadta a 2005–2008 
közötti időszakra szóló kábítószer-ellenes 
cselekvési tervét1, amely a 2005–2012 
közötti időszakra szóló uniós kábítószer-
ellenes stratégia konkrét intézkedésekkel 
történő megvalósításának fő eszköze. A 
cselekvési terv végső célja a kábítószer-
használat elterjedtségének jelentős mértékű
csökkentése a lakosság körében, a tiltott 
kábítószerek kereskedelme és használata 
által okozott társadalmi kár és 
egészségkárosodás csökkentése.

törölve

_________
1 COM(2005)0045 végleges 2005.2.14.

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 12
(17) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 13
(18) preambulumbekezdés
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(18) Az Európai Unió hozzáadott értékkel –
az intézkedések kiegészítése és szinergiák el
ősegítése révén – támogathatja a 
tagállamok által meghozandó, 
kábítószerekkel kapcsolatos megelőzési és 
felvilágosítási intézkedéseket.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 14
(19) preambulumbekezdés

(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szemben elkövetett szexuális erőszakot és 
kizsákmányolást, valamint az áldozatok és a 
veszélyeztetett csoportok védelmét – az 
Európai Unió hozzáadott értékkel 
támogathatja a főleg a tagállamok által 
meghozandó intézkedéseket, a következők 
révén: az információk, tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréje és terjesztése; az 
innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös meghatározása; szükség 
esetén hálózatok létrehozása; közösségi szint
ű projektek kiválasztása; és az összes érintett 
fél ösztönzése és mobilizálása. Ezen 
intézkedéseknek ki kell terjedniük az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

(19) Az erőszak megelőzését illetően –
beleértve a gyerekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szemben elkövetett szexuális erőszakot és 
kizsákmányolást, valamint az áldozatok és a 
veszélyeztetett csoportok védelmét – az 
Európai Unió hozzáadott értékkel 
támogathatja a főként a tagállamok által 
meghozandó intézkedéseket, a következők 
révén: az információk, tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréje és terjesztése; az 
innovatív megközelítés ösztönzése; a 
prioritások közös meghatározása; a
hálózatok létrehozása; közösségi szintű
projektek megfelelő kiválasztása; és az 
összes érintett fél ösztönzése és mobilizálása. 
Ezen intézkedések ki fognak terjedni az 
emberkereskedelemmel a tagállamokba 
hurcolt nőkre és gyerekekre is.

Indokolás

A nemzetközi szerződésekben a „gyermek” életkora 0-18 év, míg a „serdülő” életkora 
maximum 25 év.

Másrészt figyelembe kell venni az emberkereskedelemmel az EU-ba hurcolt nőkkel és 
gyerekekkel szemben elkövetett erőszak és szexuális visszaélések problémáját.

Módosítás: 15
(21) preambulumbekezdés
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(21) A javasolt intézkedés célkitűzései, 
nevezetesen a gyermekekkel, fiatalokkal és n
őkkel szembeni erőszak minden formája 
elleni küzdelem és azok megelőzése, továbbá
a kábítószer-fogyasztás megelőzése és az 
erre vonatkozó felvilágosítás, nem érhetők el 
megfelelően a tagállamok által, mivel ehhez 
uniós szintű információcserére és a helyes 
gyakorlatok közösségi szintű terjesztésére 
van szükség. Ez közösségi szinten jobban 
megvalósítható. A koordinált és több 
tudományágat átfogó megközelítés 
szükségessége miatt és a kezdeményezés 
mérete vagy hatása okán a Közösség a Szerz
ődés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritási elvnek megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az említett célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

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

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére és a (19) preambulumbekezdésre irányuló módosításokat.

Módosítás: 16
(23) preambulumbekezdés

(23) Ez a határozat a program teljes id
őtartamára megállapítja a pénzügyi keretet, 
amely az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemr
ől és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 
1999. május 6-i intézményközi megállapodás 
33. pontja értelmében az elsődleges 
hivatkozási pont a költségvetési hatóság 
számára.

(23) Ez a határozat a program teljes id
őtartamára megállapítja a pénzügyi keretet, 
amely az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemr
ől és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 
1999. május 6-i intézményközi megállapodás 
33. pontja értelmében az elsődleges 
hivatkozási pont a költségvetési hatóság 
számára, a 2007-2013 közötti pénzügyi terv 
és az éves költségvetési eljárás keretében.

Indokolás

A program pénzügyi támogatása az EU 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervének 
része, melyet az egymást követő éves költségvetések valósítanak majd meg. 

Módosítás: 17
1. cikk, (1) bekezdés
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(1) E határozat a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség er
ősítéséhez való hozzájárulás céljából, az 
„Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében létrehozza a 
„Küzdelem az erőszak ellen (Daphne), 
drogprevenció és felvilágosítás” programot 
(a továbbiakban: a program).

(1) E határozat az európai polgárok 
számára egy szabadságon, a biztonságon és 
a jog érvényesülésén alapuló, belső határok 
nélküli térség nyújtása céljából, az „Alapvet
ő jogok és jogérvényesülés” általános 
program keretében létrehozza a „Küzdelem 
az erőszak ellen” speciális programot (a 
továbbiakban: a program) amely a Daphne 
és Daphne II. programban meghatározott 
politikákat és célkitűzéseket folytatja.

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Másrészt meg kell jegyezni, hogy az itt javasolt, erőszak elleni program egyszerűen az előző
két program, a Daphne (2000-2003) és a Daphne II. (2004-2008) folytatása.

Módosítás: 18
1. cikk, (2) bekezdés

(2) A program 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig tart.

(2) A program 2007. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig tart. Ez meghosszabbítható.

Indokolás

Tekintve, hogy az erőszakkal kapcsolatos problémák nagy valószínűséggel a jövőben is 
megmaradnak, a program hosszabbításáról már most gondoskodni kell.

Módosítás: 19
2. cikk, (1) bekezdés a) albekezdés

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
létrehozásához való hozzájárulás az erőszak 
elleni küzdelem, valamint a kábítószer-
fogyasztás megelőzése és az arról szóló
felvilágosítás segítségével.

a) A szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló, Európai Közösségen 
belüli térség fenntartásához és meger
ősítéséhez való hozzájárulás az erőszak elleni 
küzdelem segítségével.

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Másrészt hangsúlyozni kell, hogy a jogalkotási javaslat elősegíti majd a Közösségben és az 
EU-ban a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló – nagyrészt már 
létrejött – térség megerősítését.
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Módosítás: 20
2. cikk, (1) bekezdés b) albekezdés

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

b) A polgárok erőszak elleni védelme, 
valamint a fizikai és lelki egészség védelme, 
a jólét és a szociális összetartozás magas 
szintű megvalósítása.

Indokolás

Az „egészségvédelem” fogalma értelmezési zavarainak kockázatát meg kell szüntetni.

Módosítás: 21
2. cikk, (1) bekezdés c) albekezdés

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

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 22
2a. cikk (új)

2a. cikk

Fogalommeghatározások

A Daphne program alkalmazásában a 
"gyermek" fogalma tartalmazza a 
legfeljebb 18 éves korú serdülőt is, a 
gyermek jogaira vonatkozó nemzetközi 
okmányoknak megfelelően.

Mindazonáltal a kifejezetten a 
kedvezményezett csoportok – például a 
serdülők (13-18 éves korig) vagy a 12-25 
évesek – számára létrehozott programok 
"serdülőknek" szóló programoknak 
számítanak.

Indokolás

Alapvető fontosságú a „gyermek” és a „serdülő” fogalmának jogi meghatározása az e
témakörben létező nemzetközi okmányoknak megfelelően.
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Módosítás: 23
3. cikk, 1. pont bevezető mondat

1. A köz- vagy magánszférában történő, 
gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszak 
összes formájára vonatkozó megelőzés és 
küzdelem, megelőző intézkedések 
meghozatala és az áldozatok, illetve a 
veszélyeztetett csoportok segítése révén, 
felhasználva az alábbi eszközöket:

1. A köz- vagy magánszférában történő, 
gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszak 
összes formájára vonatkozó megelőzés és 
küzdelem, megelőző és támogató
intézkedések meghozatala és az áldozatok, 
illetve a veszélyeztetett csoportok segítése 
révén, felhasználva az alábbi eszközöket:

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás: 24
3. cikk, a) pont, harmadik franciabekezdés 

• A két Daphne program által elért 
eredmények disszeminációja, beleértve más 
kedvezményezettek általi vagy más földrajzi 
térségbeli adaptálásukat, átvételüket és 
használatukat;

• A két Daphne program célkit
űzéseinek és speciális tevékenységeinek 
folytatása, az általuk elért eredmények 
disszeminációja, beleértve más 
kedvezményezettek általi vagy más földrajzi 
térségbeli adaptálásukat, átvételüket és 
használatukat;

Indokolás

Jelezni kell, hogy a javasolt erőszak elleni program csupán a két korábbi, Daphne 
(2000–2003) és Daphne II. (2004–2008) elnevezésű program folytatása.

Módosítás: 25
3. cikk, 1. pont, 4a. franciabekezdés (új)

- a veszélyeztetett csoportokat megcélzó
speciális cselekvések kidolgozása és 
végrehajtása az újszülöttek elhagyásának 
elkerülése céljából;

Indokolás

Viszonylag gyakran megtörténik, hogy egyes társadalmi, pszichológiai és/vagy gazdasági 
problémákkal küzdő személyek kénytelenek rendkívül alacsony életkorú gyermekeiket 
elhagyni. Konkrét fellépéseket kell tervbe venni annak elkerülése érdekében, hogy e sajnálatos 
esetek ismét bekövetkezzenek.
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Módosítás: 26
3. cikk, 2. pont, első franciabekezdés

- több tudományágat átfogó hálózatok 
kiépítése;

- több tudományágat átfogó hálózatok 
kiépítése, különösen az erőszak (szexuális, 
lelki vagy fizikai) áldozatainak és a 
veszélyeztetett csoportoknak nyújtandó
támogatás céljából;

Indokolás

Világosan le kell írni e több tudományágat átfogó hálózatok működésének területét.

Módosítás: 27
3. cikk, 2. pont, harmadik franciabekezdés

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

a megcélzott közönség – bizonyos -
csoportok, mint például speciális 
szakmák, az illetékes hatóságok és 
meghatározott szociális ágazatok –
körében az erőszakra vonatkozó
nagyobb figyelem felkeltése annak 
jobb megértése, az erőszakkal 
szembeni zéró tolerancia 
elfogadásának és az áldozatok 
segítésének ösztönzése, valamint az 
erőszakos cselekmények illetékes 
hatóságoknak való jelentése 
érdekében;

Indokolás

A tájékoztató és figyelemfelkeltő fellépéseknek nem csak a veszélyeztetett csoportokat, 
gyermekeket, serdülőket és nőket kell célba venniük, hanem olyan speciális foglalkozásokat is, 
mint a tanárok, oktatók, orvosok, szociális munkások, vagy az ifjúsággal dolgozók, ügyvédek, 
rendőri hatóságok és a média.

Módosítás: 28
3. cikk, 2. pont, negyedik franciabekezdés

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

- az erőszakkal kapcsolatos jelenségek és a 
lehetséges megelőzési módszerek 
tanulmányozása az okok kiderítése és 
megszüntetése érdekében, minden társadalmi 
szinten;
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Indokolás

Tanulmányozni kell az erőszakot kiváltó körülmények megelőzésének módját.

Módosítás: 29
3. cikk, 2. pont, ötödik franciabekezdés

- a figyelem felkeltése a kábítószer-
fogyasztás okozta szociális és egészségügyi 
problémákra, valamint nyílt párbeszéd 
kezdeményezése e jelenség jobb megértése 
érdekében.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 30
3. cikk, 3. pont

3. A civil társadalom bevonása az Európai 
Unió kábítószerrel kapcsolatos 
stratégiájának és cselekvési terveinek 
kidolgozásába és megvalósításába.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 31
3. cikk, 4. pont

4. A 2005–2008 közötti és a 2009–2012 
közötti időszakra szóló, kábítószerekkel 
kapcsolatos cselekvési tervek konkrét 
intézkedései megvalósulásának felügyelete, 
kivitelezése és értékelése.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

Módosítás: 32
4. cikk, 1. pont
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1. Speciális bizottsági intézkedések, mint 
például tanulmányok és kutatások, 
közvélemény-kutatások és felmérések, közös 
módszertanok és mutatószámok kidolgozása, 
adatok és statisztikák gyűjtése, fejlesztése és 
terjesztése, szemináriumok, konferenciák és 
szakértői találkozók, nyilvános kampányok 
és események szervezése, weboldalak 
fejlesztése és karbantartása, tájékoztató
anyagok elkészítése és terjesztése, nemzeti 
szakértői hálózatok ösztönzése és 
támogatása, elemző, felügyeleti és értékelő
tevékenységek; vagy

1. Speciális bizottsági intézkedések, mint 
például tanulmányok és kutatások, 
közvélemény-kutatások és felmérések, közös 
módszertanok és mutatószámok kidolgozása, 
adatok és statisztikák gyűjtése, fejlesztése és 
terjesztése, szemináriumok, konferenciák és 
szakértői találkozók, nyilvános kampányok 
és események szervezése, weboldalak 
fejlesztése és karbantartása, tájékoztató
anyagok elkészítése és terjesztése, ide értve 
az informatikai alkalmazásokat és az 
oktatási eszközök fejlesztését, nemzeti 
szakértői hálózatok ösztönzése és 
támogatása, elemző, felügyeleti és értékelő
tevékenységek; vagy

Indokolás

Az informatikai alkalmazások, különösen az informatikai programok létrehozása és oktatási 
eszközök fejlesztése segíthet az erőszak felszámolásában és megelőzésében.

Módosítás: 33
4. cikk, 2. pont

2. Az éves munkaprogramokban 
meghatározott feltételeknek megfelelően, 
legalább három tagállam által előterjesztett, 
közösségi érdekű konkrét, nemzetek közötti 
projektek; vagy

2. Az éves munkaprogramokban 
meghatározott feltételeknek megfelelően, 
legalább három tagállam által, és szükség 
esetén legalább két tagállam és az 5. cikk 
értelmében egy résztvevő ország által el
őterjesztett, közösségi érdekű konkrét, 
nemzetek közötti projektek; vagy

Indokolás

A nemzetek közötti projekteket – ha szükségesnek ítélik – benyújthatja két tagállam és egy, a 
vizsgált jogalkotási javaslat 5. cikke szerinti "résztvevő ország".

Módosítás: 34
5. cikk, 3. pont
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3. A projektekhez társulhatnak e programban 
részt nem vevő tagjelölt országok, 
amennyiben ez segíti csatlakozási 
felkészülésüket, illetve e programban részt 
nem vevő egyéb harmadik országok, 
amennyiben ez a projekt céljait szolgálja.

3. A projektekhez társulhatnak e programban 
részt nem vevő tagjelölt országok, 
amennyiben ez segíti csatlakozási 
felkészülésüket, illetve e programban részt 
nem vevő egyéb harmadik országok, 
amennyiben ez a projekt céljait szolgálja, 
amint a keretek rendelkezésre állnak a 
közösségi költségvetésben, valamint az 
említett országokkal megállapított feltételek 
és szabályok szerint.

Indokolás

Harmadik országok e program keretébe tartozó fellépésekben való részvételének mindig a 
rendelkezésre álló költségvetési keretektől kell függenie, és azt előzőleg megállapított 
feltételeknek kell alárendelni.

Módosítás: 35
6. cikk, (1) bekezdés

(1) E program az erőszakkal és a 
kábítószerrel kapcsolatos jelenségekkel
közvetlenül vagy közvetve érintett 
valamennyi csoportnak szól.

(1) Az e programban tervbe vett cselekvések
az erőszakkal közvetlenül vagy közvetve 
érintett valamennyi csoportnak szólnak.

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítást.

A módosítás másrészt a mondat világosabbá tételét és átszerkesztését szolgálja.

Módosítás: 36
6. cikk, (2) bekezdés
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(2) Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az er
őszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Az egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, rendőrség és 
szociális munkások, helyi önkormányzatok és 
nemzeti közigazgatás, egészségügyi és 
paramedikális alkalmazottak, igazságügyi 
dolgozók, nem kormányzati szervezetek, 
szakszervezetek és vallási közösségek.
Foglalkozni kell egyrészről az áldozatok, 
másrészről az elkövetők kezelési 
programjaival is, az erőszak megelőzése 
érdekében.

(2) Az erőszak elleni küzdelmet illetően a fő
célcsoportokat az erőszak áldozatai és az er
őszak által veszélyeztetett csoportok 
alkotják. Az egyéb célcsoportok (többek 
között): tanárok és nevelők, a határellenőrz
ő szolgálatok személyzete, a rendőrség és 
szociális munkások, helyi és regionális
önkormányzatok és nemzeti közigazgatás, 
egészségügyi és paramedikális alkalmazottak, 
igazságügyi dolgozók, nem kormányzati 
szervezetek, szakszervezetek és vallási 
közösségek. Foglalkozni kell egyrészről az 
áldozatok, másrészről az elkövetők kezelési 
programjaival is, az erőszak megelőzése 
érdekében.

Indokolás

Figyelembe kell venni egyes tagállamok autonóm vagy nem autonóm régióiban a hatalom 
területi megoszlását.

Másrészt hangsúlyt kell fektetni az azon alapvető funkciókra fordítandó figyelemre, amelyeket 
a tagállamok határain a személyek ellenőrzését végző szolgálatok töltenek be.

Módosítás: 37
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A kábítószerekkel kapcsolatban a 
fiatalok, a sebezhető csoportok és a 
problémás környékeken élők jelentik a 
veszélyeztetett csoportokat, és ezeket kell 
célcsoportnak tekinteni. Egyéb célcsoportok 
(többek között): tanárok és oktatási 
alkalmazottak, szociális munkások, helyi 
önkormányzatok és nemzeti közigazgatás, 
egészségügyi és paramedikális 
alkalmazottak, igazságügyi dolgozók, nem 
kormányzati szervezetek, szakszervezetek és 
vallási közösségek.

törölve

Indokolás

Lásd a jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosításra irányuló javaslatot.

Módosítás: 38
7. cikk
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A program nyitva áll a köz- és magánszféra 
azon szervezetei és intézményei (megfelelő
szintű helyi hatóságok, egyetemi tanszékek 
és kutatóközpontok) előtt, amelyek a 
gyermekekkel, fiatalokkal és nőkkel 
szembeni erőszakkal kapcsolatosan 
tevékenykednek: annak leküzdéséért és 
megelőzéséért dolgoznak, vagy védelmet 
biztosítanak vele szemben, segítik az 
áldozatokat, vagy az effajta erőszak 
elutasítását ösztönző célirányos 
intézkedéseket hajtanak végre, illetve a 
sebezhető csoportokkal és az erőszak 
áldozataival kapcsolatos szemlélet- és 
magatartásváltoztatást segítik elő. A 
program nyitva áll a köz- és magánszféra 
azon szervezetei és intézményei (megfelelő
szintű helyi hatóságok, egyetemi tanszékek 
és kutatóközpontok) előtt is, amelyek 
drogprevenciós és felvilágosító
tevékenységet folytatnak.

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

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdés és a jogalkotási javaslat címének módosítására irányuló
javaslatokat.

Módosítás: 39
9. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság a közösségi támogatások 
nyújtását az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó tanácsi 
költségvetési rendeletnek (2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom rendelet) megfelel
ően hajtja végre.

(1) A Bizottság felelős e program 
irányításáért és megvalósításáért, és a 
közösségi támogatások nyújtását az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó tanácsi költségvetési 
rendeletnek (2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom rendelet) megfelel
ően hajtja végre.

Indokolás

Nem szabad megfeledkezni annak megemlítéséről, hogy a program végrehajtásának felel
őssége a Bizottságot terheli.

Módosítás: 40
9. cikk, (4) bekezdés, bevezető mondat
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(4) Az intézkedési pénzügyi támogatásokkal 
kapcsolatos értékelési és odaítélési eljárások 
során – többek között – a következő
kritériumokat kell figyelembe venni:

(4) Az intézkedési pénzügyi támogatásokkal 
kapcsolatos értékelési és odaítélési eljárások 
a következő kritériumoknak leginkább 
megfelelő fellépések kiválasztására 
szolgálnak:

Indokolás

A Bizottságnak objektívan kell odaítélnie a támogatásokat azon javasolt fellépéseknek, 
amelyek nyilvánvalóan a legjobban megfelelnek az előre meghatározott kiválasztási 
feltételeknek.

Módosítás: 41
9. cikk, (4) bekezdés, aa) albekezdés (új)

aa) európai dimenzió;

Indokolás

Egy fellépés európai dimenziója fontos feltétel, amikor egy javasolt fellépés elsőbbséget kap 
egy másik fellépéssel szemben.

Módosítás: 42
9. cikk, (4) bekezdés, ba) albekezdés (új)

ba) a fellépés végrehajtásához szükséges 
szervezői képesség;

Indokolás

A tervben javasolt fellépések sikerre viteléhez szükséges szervezői képességek részrehajlás 
nélküli vizsgálata egy fontos kitétel.

Módosítás: 43
9. cikk,(4) bekezdés, da) albekezdés (új)

da) kiegészít más korábbi projektekben 
tervezett cselekvéseket, amelyek 
végrehajtása folyamatban van, vagy később 
esedékes;

Indokolás

Figyelembe kell venni a fellépések más, már folyamatban lévő vagy később megvalósítandó
fellépéseket kiegészítő jellegét is.
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Módosítás: 44
10. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottságot munkájában egy, a 
tagállamok képviselőiből álló bizottság (a 
továbbiakban: a bizottság) segíti, amelynek 
elnöki tisztjét a Bizottság képviselője látja el.

(1) A Bizottságot munkájában egy, a 
tagállamok képviselőiből álló tanácsadó
bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti, 
amelynek elnöki tisztjét a Bizottság képvisel
ője látja el, és amely az 1999/468/EK 
határozat 3. cikkének rendelkezései szerint 
jár el, ugyanezen határozat 8. cikke 
rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.

Indokolás

Az 1999/468/EK határozatban előírt különféle bizottságtípusok („tanácsadó”, „ irányító”, 
„szabályozó”) közül a „tanácsadó” bizottságtípusra utal e jogalkotási javaslat.

Módosítás: 45
10. cikk, (2) bekezdés

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, ugyanazon határozat 8. 
cikke rendelkezéseinek tiszteletben 
tarátsával.

törölve

Indokolás

A módosítás a 10. cikk (1) és (3) bekezdésére vonatkozó módosításokkal való összehangolást 
szolgálja.

Módosítás: 46
10. cikk, (3) bekezdés

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát, elnöke javaslatára és az 
1999/468/EK határozat 7. cikkének 
rendelkezései szerint.

Indokolás

Fontos pontosítani, hogy a bizottság belső szabályára különösen alkalmazandó rendelkezés a
határozat 7. cikke.

Módosítás: 47
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10. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság meghívhatja a résztvevő
országok képviselőit a bizottság üléseit 
követő tájékoztató ülésekre.

Indokolás

Tervbe kell venni a Bizottság számára tájékoztató ülések szervezését a programban résztvevő
országokkal, mivel ezen országok nem tagjai a bizottságnak és nincsen közvetlen tudomásuk 
annak döntéseiről.

Módosítás: 48
12. cikk, (1) bekezdés

(1) Az ezen eszköz végrehajtásához az 
1. cikkben meghatározott időszakra 
vonatkozó pénzügyi keret 138,2 millió EUR.

(1) A harc az erőszak ellen (Daphne) 
speciális program végrehajtásához az 
1. cikkben meghatározott időszakra 
vonatkozó pénzügyi keret 115,87 millió
EUR.

Indokolás

A jogalkotási javaslat címére vonatkozó módosítással való összhang érdekében és a pénzügyi 
tervnek megfelelően a program teljes támogatását (138,2 millió EUR) csökkenteni kell a 
drogmegelőzéshez és felvilágosításhoz kapcsolódó fellépések költségének megfelelő összeggel 
(22,330 millió EUR).

Módosítás: 49
12. cikk, (2) bekezdés

(2) Az e program intézkedéseihez 
hozzárendelt költségvetési forrásokat az 
Európai Unió általános költségvetésének 
évenkénti előirányzatai közt kell feltüntetni.
Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat 
a költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi terv korlátain belül.

(2) Az e program intézkedéseihez 
hozzárendelt költségvetési forrásokat az 
Európai Unió általános költségvetésének 
évenkénti előirányzatai közt kell feltüntetni.
Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat 
a költségvetési hatóság hagyja jóvá a 
pénzügyi terv figyelembe vételével.

Indokolás

A módosítás célja a szöveg tartalmának pontosítása.

Módosítás: 50
15. cikk, (2) bekezdés
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(2) A Bizottság biztosítja a program 
szabályszerű, független, külső értékelését.

(2) A Bizottság kétévente biztosítja a 
program hatásfokának és hatékonyságának
független, külső értékelését a program 
lebonyolítójának közreaműködésével.

Indokolás

Kétévenként szükséges a program hatékonyságának külső értékelése, és ez alapján kerülnek 
majd elfogadásra a szükséges intézkedések.

Módosítás: 51
15. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A projektek végrehajtása után a 
Bizottság értékeli a megvalósításuk módját 
és hatásait annak meghatározása céljából, 
hogy mennyiben érték el a tervezett célokat.

Indokolás

A projekt végrehajtását követően a Bizottságnak értékelnie kell a javasolt célkitűzésekhez 
képest kapott eredményeket.

Módosítás: 52
15. cikk, (3) bekezdés, -a) albekezdés (új)

- a) éves jelentés a program 
megvalósításáról, amelyet a jelentés tárgyát 
képező évet követő év első negyedévében 
kell benyújtani, mellékletében a támogatott 
projektek és fellépések listájával;

Indokolás

A Bizottságnak évenként jelentést kell készítenie a program megvalósításáról.

Módosítás: 53
15. cikk, (3) bekezdés, b) albekezdés

b) legkésőbb 2012. augusztus 30-ig a 
program folytatásáról szóló közleményt;

b) legkésőbb 2012. augusztus 30-ig a 
program folytatásának és átdolgozásának 
lehetőségéről szóló közleményt;

Indokolás

A közleménynek nem csak a program folytatásának szükégessét kell felmérnie, hanem 
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javaslatokat kell tennie a szükséges változtatásokra, az eddig kapott eredmények és a 
jövőbeli szükségletek és célok figyelembe vételével.

Módosítás: 54
15. cikk, (3) bekezdés, c) albekezdés

c) legkésőbb 2014. december 31-ig egy 
utólagos értékelést.

c) a program végrehajtási határidejének 
lejártakor, legkésőbb 2014. december 31-ig 
egy utólagos részletes értékelést a program 
megvalósításáról és eredményeiről.

Indokolás

Végső értékelést kell készíteni a program megvalósításának teljes időtartama alatt elért 
eredményekről.


