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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, u 
nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu 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
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0122)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 152 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0388/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a na stanovisko (stanoviska) 
Výboru pro ... (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi a Radu, aby rozdělily návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zavádí specifický program „Boj proti násilí (Daphne), drogová prevence a 
informovanost o drogách“ do dvou samostatných rozhodnutí, kterými se zakládají zvlášť 
specifický program prevence násilí na dětech, mladých lidech a ženách a boje proti nim a 
ochrany obětí a rizikových skupin (Daphne III) a specifický program „Drogová prevence 
a informovanost o drogách“, a aby začlenily pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem do 
odpovídajícího rozhodnutí;

3. vyzývá Komisi, aby danou záležitost znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu 
návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

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 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“ 
zavádí specifický program prevence násilí 
na dětech, mladých lidech a ženách a boje 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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informovanost o drogách“ pro období 
2007-2013 

proti nim a ochrany dětí a  skupin 
vystavených riziku (Daphne III) pro 
období 2007-2013 

Tento pozměňovací návrh platí pro celé legislativní znění; přijetí tohoto pozměňovacího 
návrhu znamená, že bude třeba provést technické úpravy v celém znění.

Odůvodnění

Vzhledem k důležitosti a rozdílné povaze opatření Komise, která se týkají boje proti násilí a 
drogové prevence a informovanosti o drogách, by se tyto záležitosti neměly řešit v rámci 
jediného zvláštního programu „Boj proti násilí (Daphne), drogová prevence a informovanost 
o drogách“, ale spíše ve dvou samostatných zvláštních programech: „Daphne III“ a 
„Drogová prevence a informovanost o drogách“. Komise potvrdila, že je tomuto přístupu 
otevřená a zváží pozměňovací návrhy zaměřené na rozdělení tohoto návrhu do dvou 
rozhodnutí.

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. 

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

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

(7) Evropský parlament vyzval Komisi, 
aby připravila a realizovala akční programy 
pro boj s tímto násilím, mimo jiné svým 
usnesením ze dne 19. května 2000 ke 
sdělení Komise radě a Evropskému 
parlamentu „Za další opatření v boji proti 
obchodování se ženami“ a usnesením ze 
dne 20. září 2001 o mrzačení ženských 
pohlavních orgánů.

(7) Evropský parlament vyzval Komisi, 
aby připravila a realizovala akční programy 
pro boj s tímto násilím, mimo jiné svým 
usnesením ze dne 19. května 2000 ke 
sdělení Komise radě a Evropskému 
parlamentu „Za další opatření v boji proti 
obchodování se ženami“, usnesením ze dne 
20. září 2001 o mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, usnesením ze dne 17. 
ledna 2006 o strategiích prevence 
obchodování se ženami a dětmi, které jsou 
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vystaveny pohlavnímu zneužívání, a 
usnesením ze dne 2. února 2006 o 
současné situaci v boji proti násilí na 
ženách a jakýmikoliv budoucími akcemi.

Odůvodnění

Komise by také měla vzít v úvahu nejnovější usnesení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11

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

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 5
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 
účasti občanské společnosti na 
formulování politik EU v oblasti drog.

vypouští se

_____

1 KOM(2004)0707.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 13

(13) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se přijímá akční program 

vypouští se
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v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), 
zahrnuje přípravu strategií a opatření 
proti drogové závislosti, která je jedním z 
důležitých zdravotních determinant 
souvisejících s životním stylem.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 7
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.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 15

(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 cílům patří dosažení vysoké 
úrovně ochrany zdraví, tělesné a duševní 
pohody a společenské soudržnosti 
prostřednictvím prevence a omezování 
užívání drog, závislosti a škodlivých 
účinků drog na zdraví a společnost.

vypouští se
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Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 16

(16) Protidrogový akční plán 2005–2008 
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

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 17

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné bezprostřední i dlouhodobé 
důsledky násilí a drog 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.

(17) Je důležité a nezbytné uvědomit si 
závažné 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

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Je nezbytné uvědomit si, že některé 
skupiny, zejména ženy z menšinových 
skupin, uprchlické ženy, migrující ženy, 
ženy žijící v chudobě ve venkovských nebo 
odlehlých komunitách, ženy v 
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opatrovnických zařízeních nebo ve vazbě, 
děti ženského pohlaví, lesbické ženy, 
zdravotně postižené ženy, starší ženy jsou 
obzvláště vystaveny násilí.

Odůvodnění

Má připomenout, že se těmto skupinám musí v souvislosti s prováděním programu věnovat 
zvláštní pozornost vzhledem ke skutečnosti, že jsou vystaveny zvýšeným rizikům násilí.

Pozměňovací návrh 12
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 doplňováním těchto 
činností a podporou synergií.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Program bude věnovat pozornost 
situaci dětí žijících na ulici, situaci, která se 
stává dramatickou, protože děti žijící na 
ulici nejsou jenom oběťmi obchodníků s 
drogami a lidmi, ale trpí také násilím a 
pohlavním zneužíváním. K opětovné 
integraci těchto dětí do společnosti je 
potřeba programu, který přináší odpovědi 
na sociální a rodinné problémy a bere v 
úvahu potřeby těchto dětí.

Odůvodnění

Děti žijící na ulici odcházejí ze svých rodin, protože se již staly oběťmi násilí v tomto 
kontextu. Obvykle skončí v dětských ganzích, které jsou ovládány překupníky drog a jinými 
zločineckými gangy. Čím rychleji a čím mladší se těchto dětí ujmou pečovatelské organizace, 
tím úspěšnější bude jejich opětovná integrace, a vzdělání a odborná příprava, kterých se jim 
dostane, mohou zabránit návratu k životu na ulicích.
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Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 21

(21) Cíle navrhovaných činností, tedy 
předcházení 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 Společenství. Kvůli 
potřebnosti koordinovaného a 
víceoborového přístupu a z důvodu rozsahu 
a účinků dané iniciativy může 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 
předcházení a boj proti všem podobám 
násilí na dětech, mladých lidech a ženách, 
nemohou být dostatečně dosaženy 
samotnými členskými státy, a to vzhledem 
k potřebě vyměňovat si informace na 
úrovni EU a šířit správné postupy v celém 
Společenství. Kvůli potřebnosti 
koordinovaného a víceoborového přístupu 
a z důvodu rozsahu a účinků dané 
iniciativy může 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.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 15
Článek 1 nadpis

Vytvoření programu Předmět, obsah a působnost

Odůvodnění

Pokud budou programy rozděleny, návrh nevytvoří nový program, ale spíše III. fázi programu 
Daphne.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 1

1. Tímto rozhodnutím 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 

1. Tímto rozhodnutím v rámci obecného 
programu „Základní práva a spravedlnost“ 
zavádí program prevence násilí na dětech, 
mladých lidech a ženách a boje proti nim 
a ochrany dětí a skupin vystavených 
riziku (Daphne III) (dále jen „program“), 
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svobody, bezpečnosti a práva. jehož účelem je přispět k posílení prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst. 2a (nový)

Pro účely programu Daphne III se mezi 
„děti“ počítá dospívající mládež do věku 
18 let v souladu s mezinárodními 
listinami, které se týkají práv dítěte.

Odůvodnění

Aby mohla být definována působnost programu, je nezbytné stanovit definici dětí a mladých 
lidí.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 2b (nový)

Avšak projekty, jejichž činnosti jsou 
zvlášť vytvořeny pro takové skupiny 
příjemců, jako jsou např. „teenageři“ 
(mladí lidé ve věku 13 až 19 let) nebo lidé 
ve věku 12 až 25 let, se považují za 
projekty zaměřené na kategorii tzv. 
„mladých lidí“.

Odůvodnění
Aby mohla být definována působnost programu, je nezbytné stanovit definici dětí a mladých 
lidí.

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 vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva prostřednictvím boje 
proti násilí na dětech, mladých lidech a 
ženách a jeho prevencí;

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1. Je důležité zřetelně specifikovat zaměření programu.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 odst.1 písm. b)

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

(b) chránit děti, mladé lidi a ženy před 
násilím a dosáhnout vysoké úrovně 
ochrany zdraví, tělesné a duševní pohody a 
společenské soudržnosti;

Odůvodnění
Je důležité zřetelně specifikovat zaměření programu

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

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 odst.2

2. Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci 
Evropského společenství, přispívají obecné 
cíle programu k rozvoji politik 
Společenství, konkrétněji těch, které se 
týkají ochrany veřejného zdraví, rovnosti 
pohlaví, ochrany práv dětí a boje proti 
obchodu s lidmi a pohlavnímu zneužívání.

2. Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci 
Evropského společenství, přispívají obecné 
cíle programu k rozvoji politik 
Společenství, konkrétněji těch, které se 
týkají ochrany veřejného zdraví, zejména 
pokud jde o děti, mladé lidi a ženy, 
rovnosti pohlaví, boje proti domácímu 
násilí, boje proti násilí založenému na 
pohlaví v konfliktních situacích, ochrany 
práv dětí, boje proti obchodu s lidmi a 
pohlavnímu zneužívání a boje proti 
mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Odůvodnění

Boj proti domácímu násilí a boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů by měly být 
prioritou, a proto musí být uvedeny mezi jinými prioritami v rámci obecných cílů.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 písm. a) odrážka 1a (nová)
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• poskytováním help-desk služeb 
nevládním a jiným organizacím s cílem 
jim pomoci při vypracování jejich projektů 
a vytváření vzájemných vazem s jinými 
partnery,

Odůvodnění

Nevládní organizace, zejména ty, které pracují s programem Daphne poprvé, mohou mít 
nedostatečné zkušenosti a znalosti o acquis programu.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 písm. a) odrážka 1b (nová)

• založením koncepční skupiny 
odborníků, která bude Komisi poskytovat 
orientační informace o společenském, 
kulturním a politickém kontextu, pokud se 
týká výběru projektů a doplňkových 
opatření.Tato koncepční skupina 
odborníků bude složena ze zástupců 
příslušných výborů Evropského 
parlamentu a bude zahrnovat zástupce 
nejdůležitějších nevládních organizací v 
tomto oboru,

Odůvodnění

Komise, která odpovídá za výběr a realizaci projektů, má omezené znalosti o společenském, 
kulturním a politickém kontextu v členských zemích.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 3 písm. a) odrážka 2a (nová)

• propagací Evropského roku proti násilí 
na ženách a podpůrných akcí spojených s 
touto událostí,

Odůvodnění

Evropský rok proti násilí na ženách by byl velmi důležitým a hodnotným pro zvyšování 
povědomí a sdílení správných postupů, a proto by jej měl program Daphne podporovat. 

Pozměňovací návrh 26
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Čl. 3 písm. a) odrážka 4

• rozpoznáním a zdokonalováním činností 
přispívajících k dobrému zacházení s lidmi
ohroženými násilím, zvláště pak 
prosazováním přístupu, který podporuje 
úctu k těmto lidem, jejich tělesnou a 
duševní pohodu a seberealizaci;

• rozpoznáním a zdokonalováním činností 
přispívajících k dobrému zacházení s 
dětmi, mladými lidmi a ženami, kteří jsou 
oběťmi násilí a/nebo jsou ohroženi 
násilím, zvláště pak prosazováním 
přístupu, který podporuje úctu k těmto 
osobám, jejich tělesnou a duševní pohodu a 
seberealizaci;

Odůvodnění

Je důležité zřetelně specifikovat zaměření programu.

Pozměňovací návrh 27
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, 
zkoumání a řešení základních příčin násilí 
na všech společenských úrovních a 
možných metod jejich prevence,

Odůvodnění

Je důležité zřetelně specifikovat zaměření programu.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 3 písm. b) odrážka 5

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

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 3 písm. c)

(c) zapojit občanskou společnost do 
provádění a rozvoje protidrogové strategie 

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

unie týkající se boje proti obchodu s lidmi 
a akčního plánu Evropské unie pro boj 
proti obchodu s lidmi a prevenci tohoto 
jevu.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 30
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.

(d) provádět a sledovat konkrétní činnosti v 
rámci akčního plánu pro boj proti 
obchodu s lidmi a prevenci tohoto jevu a 
vyhodnocovat jejich provádění.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 31
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 
státy, z nichž nejméně dva musí být 
členskými státy, za podmínek stanovených 
v ročních pracovních programech nebo

Odůvodnění

Program by měl být otevřený účasti jiných nevládních organizací v dané oblasti.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 4 písm. d)

(d) provozní dotaci na spolufinancování 
výdajů spojených se stálým pracovním 
programem Evropské federace pro 
pohřešované a pohlavně zneužívané děti, 
která sleduje cíl v obecném evropském 
zájmu v oblasti práv a ochrany dětí.

(d) spolufinancování nevládních 
organizací pracujících s pohřešovanými a 
pohlavně zneužívanými dětmi, boje proti 
únosům dětí a pedofilii, protože tyto 
nevládní organizace sledují cíle v 
obecném evropském zájmu v oblasti práv a 
ochrany dětí.
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Odůvodnění

Program by měl být otevřený účasti jiných nevládních organizací v dané oblasti.

Pozměňovací návrh 33
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 neúčastnící 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 neúčastnící se tohoto programu, 
pokud to poslouží cílům projektů, zejména
východoevropské a středoasijské země na 
základě jejich dohod o partnerství a 
spolupráci, země AKT a země Středomoří 
v rámci svých příslušných dohod.

(viz znění článku 3, Přístup k programu, Rozhodnutí Rady 2002/630/SVV ze dne 22. července 
2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních 

věcech (AGIS))

Odůvodnění

Program by měl být otevřený účasti jiných zemí s cílem rozšířit sítě s těmito partnerskými 
zeměmi a multiplikovat dopady a výsledky „acquis programu Daphne".

Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Komise by se měla zaměřit na zajištění 
účasti všech zemí, kterým je program 
otevřen, a zejména povzbudit nevládní 
organizace, zvláště svépomocné skupiny, 
aby se jej zúčastnily.

Odůvodnění

Doposud se ve větší míře nezúčastnilo 10 nových členských zemí, přestože jsou jejich 
problémy s násilím závažnější. Podávání žádostí o projekty Evropské unie a jejich řízení je 
pro nevládní organizace často administrativní zátěží. Nevládní organizace jsou však již 
organizovány do sítí, a jsou proto obzvláště úspěšné při šíření výsledků.

Pozměňovací návrh 35
Článek 6
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1. Program je určen všem skupinám, které 
se přímo či nepřímo zabývají násilím a 
problematikou drog.

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

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. Hlavními cílovými skupinami jsou 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.

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.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

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 

2. Pokud jde o boj proti násilí, jsou 
hlavními cílovými skupinami oběti násilí a 
skupiny jím ohrožené, zejména děti, mladí 
lidé a ženy. 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.
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cílem předcházet násilí.

Odůvodnění

Program by se měl v první řadě zaměřit na boj proti násilí a jeho prevenci a na oběti násilí.

Pozměňovací návrh 37
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 
prováděním 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 
prováděním cílených činností 
podporujících odmítání takového násilí, 
případně vybízejících ke změně postoje a 
chování vůči zranitelným skupinám a 
obětem násilí.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 10 odst. 1

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

1. Komisi pomáhá výbor, který je 
vyvážený, pokud jde o poměr mužů a žen, 
složený ze zástupců členských států, 
kterému předsedá zástupce Komise (dále 
jen „výbor“).
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Odůvodnění

Bude důležité dát programu zvláštní charakter.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 11 odst. 1

1. Bude usilovat o synergie a vzájemné 
doplňování tohoto programu s ostatními 
nástroji Společenství, zvláště s obecnými 
programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ 
a „Solidarita a řízení migračních toků“, se 
7. rámcovým programem výzkumu a 
vývoje i s programy pro ochranu zdraví a 
programem „Bezpečnější internet plus“. 
Rovněž se bude aktivně usilovat o 
vzájemné doplňování s činností 
Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogovou závislost. Statistická 
složka informací o násilí a drogách bude 
rozvíjena ve spolupráci s členskými státy, 
v případě potřeby s využitím statistického 
programu Společenství.

1. Bude usilovat o synergie a vzájemné 
doplňování tohoto programu s ostatními 
nástroji Společenství, zvláště s obecnými 
programy „Bezpečnost a ochrana svobod“ 
a „Solidarita a řízení migračních toků“, se 
7. rámcovým programem výzkumu a 
vývoje i s programy pro ochranu zdraví a 
programem „Bezpečnější internet plus“. 
Statistická složka informací o násilí bude 
rozvíjena ve spolupráci s členskými státy, 
v případě potřeby s využitím statistického 
programu Společenství.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 12 odst.1

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

1. Pro provádění tohoto nástroje byl 
stanoven rozpočet ve výši 115,87 milionů 
EUR na období uvedené v článku 1.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 15 odst.3 písm. a)

(a) průběžnou hodnotící zprávu o 
dosažených výsledcích a o kvalitativních a 
kvantitativních aspektech provádění tohoto 
programu do 31. března 2011,

(a) průběžnou hodnotící zprávu o 
dosažených výsledcích a o kvalitativních a 
kvantitativních aspektech provádění tohoto 
programu do 31. března 2010,
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Odůvodnění

Program bude mít přínos z dřívějšího průběžného hodnocení.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 15 odst.3 písm. b)

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

(b) sdělení o pokračování tohoto programu 
do 31.prosince 2011;

Odůvodnění

Program bude mít přínos z dřívějšího sdělení o pokračování tohoto programu.


