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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.



PR\610851DA.doc 3/22 PE 372.097v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5



PE 372.097v01-00 4/22 PR\610851DA.doc

DA



PR\610851DA.doc 5/22 PE 372.097v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om 
bekæmpelse af vold (Daphne), forebyggelse af narkotikamisbrug og information af 
offentligheden for perioden 2007-2013 som en del af 
det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed
(KOM(2005)0122 – C6–0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0122)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 152 (C6-0388/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelse fra ... (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder Kommissionen og Rådet om at splitte forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om et særprogram om bekæmpelse af vold (Daphne), forebyggelse af 
narkotikamisbrug og information af offentligheden op i to særskilte afgørelser om 
henholdsvis et særprogram om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og 
kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne III) og et særprogram om 
forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden og at indarbejde de af 
Parlamentet vedtagne ændringer i den relevante afgørelse;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om et særprogram om bekæmpelse af vold 
(Daphne), forebyggelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om et særprogram om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod børn, unge og

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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narkotikamisbrug og information af 
offentligheden for perioden 2007-2013 
som en del af det generelle program om 
grundlæggende rettigheder og retfærdighed

kvinder og om beskyttelse af ofre og 
risikogrupper (Daphne III) for perioden 
2007-2013 
som en del af det generelle program om 
grundlæggende rettigheder og retfærdighed

Dette ændringsforslag gælder for hele lovgivningsteksten; vedtagelse af ændringsforslaget
betyder, at der skal foretages tekniske tilpasninger i teksten som helhed.

Begrundelse

På grund af vigtigheden og de forskellige særegenheder ved Fællesskabets foranstaltninger til 
bekæmpelse af vold, forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden bør 
disse spørgsmål ikke tackles som led i et særprogram om bekæmpelse af vold (Daphne), 
forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden, men derimod som led i to 
særskilte særprogrammer: "Daphne III" og "Narkotikamisbrug og information af 
offentligheden". Kommissionen har bekræftet, at den er åben over for denne tilgang og vil 
tage de ændringsforslag under overvejelse, som tager sigte på at splitte dens forslag op i to 
afgørelser.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2

2) Fællesskabets foranstaltninger bør 
supplere de nationale politikker vedrørende 
forbedring af folkesundheden, imødegå 
forhold, der kan indebære risiko for 
menneskers sundhed og begrænse 
narkotikarelaterede helbredsskader.

2) Fællesskabets foranstaltninger bør 
supplere de nationale politikker vedrørende 
forbedring af folkesundheden, imødegå 
forhold, der kan indebære risiko for 
menneskers sundhed og begrænse 
helbredsskader.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

7) Kommissionen er af Europa-Parlamentet 
blevet opfordret til at udarbejde og 
gennemføre handlingsprogrammer for at 
bekæmpe vold, bl.a. i Europa-Parlamentets 
beslutning af 19. maj 2000 om meddelelse 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om fremtidige initiativer i 
kampen mod handel med kvinder og af
20. september 2001 om skamfering af 

7) Kommissionen er af Europa-Parlamentet 
blevet opfordret til at udarbejde og 
gennemføre handlingsprogrammer for at 
bekæmpe vold, bl.a. i Europa-Parlamentets 
beslutning af henholdsvis 19. maj 2000 om 
meddelelse fra Kommissionen til Rådet og 
Europa-Parlamentet om fremtidige 
initiativer i kampen mod handel med 
kvinder, 20. september 2001 om 
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kvinders kønsorganer skamfering af kvinders kønsorganer, 17. 
januar 2006 om strategier for bekæmpelse 
af handel med kvinder og børn, der er 
særligt udsatte for seksuel udnyttelse, og 
2. februar 2006 om status over 
bekæmpelsen af volden mod kvinder og 
den fremtidige indsats.

Begrundelse

Kommissionen bør også tage hensyn til Europa-Parlamentets seneste beslutninger.

Ændringsforslag 4
Betragtning 11

11) Eftersom et betydeligt antal 
europæiske borgere ifølge forskningen 
dør eller risikerer at dø som følge af 
narkotikamisbrug, er narkotikarelaterede 
sundhedsrisici et stort problem for 
folkesundheden.

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 5
Betragtning 12

12) Kommissionens meddelelse til Rådet 
og Europa-Parlamentet om resultaterne 
af slutevalueringen af EU's 
narkotikastrategi og handlingsplan for 
bekæmpelse af narkotikamisbrug (2000-
2004)1 understregede behovet for 
regelmæssigt at høre civilsamfundet om 
fastlæggelsen af EU's narkotikapolitik.

udgår

1 KOM(2004)0707.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 6
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Betragtning 13

13) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om vedtagelse af et program for 
Fællesskabets indsats for folkesundheden 
(2003-2008) nævner narkotikamisbrug 
som en af de vigtige livsstilsrelaterede 
determinanter og formulerer strategier og 
foranstaltninger til bekæmpelse heraf.

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 7
Betragtning 14

14) I henstillingen af 18. juni 2003 om 
forebyggelse og reduktion af 
helbredsskader forbundet med 
narkotikamisbrug1 anbefalede Rådet, at 
medlemsstaterne satte forebyggelse og 
reduktion af de risici, der er forbundet 
med narkotikamisbrug, som et mål for 
folkesundheden og udviklede og 
gennemførte en helhedsstrategi i den 
henseende.

udgår

1 EUT L 165 af 3.7.2003, s. 31.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 8
Betragtning 15

15) I december 2004 godkendte Det 
Europæiske Råd Den Europæiske Unions 
narkotikastrategi 2005-2012, der dækker 
alle Den Europæiske Unions 
narkotikarelaterede aktiviteter og opstiller 
hovedmålene. Disse mål omfatter 
opnåelse af et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, velfærd og 
social samhørighed gennem forebyggelse 
og nedbringelse af narkotikamisbrug, 

udgår
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afhængighed og narkotikarelaterede 
skader for sundheden og samfundet.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 9
Betragtning 16

16) Kommissionen vedtog 
handlingsplanen for bekæmpelse af 
narkotikamisbrug 2005-2008 som et 
vigtigt instrument for at omsætte Den 
Europæiske Unions narkotikastrategi 
2005-2012 til konkret handling. 
Handlingsplanens endelige mål er 
mærkbart at mindske narkotikamisbruget 
i befolkningen og reducere de sociale og 
sundhedsmæssige skader, som 
anvendelsen af og handelen med ulovlige 
stoffer medfører.

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 10
Betragtning 17

17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens og narkotikaenes alvorlige 
umiddelbare og mere langsigtede 
virkninger for enkeltpersoner, familier og 
samfund, navnlig hvad angår sundhed, 
psykisk og social udvikling og de 
pågældende personers lige muligheder, 
samt de høje sociale og økonomiske 
omkostninger for samfundet som helhed. 

17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens alvorlige umiddelbare og mere 
langsigtede virkninger for enkeltpersoner, 
familier og samfund, navnlig hvad angår 
sundhed, psykisk og social udvikling og de 
pågældende personers lige muligheder, 
samt de høje sociale og økonomiske 
omkostninger for samfundet som helhed. 

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 11
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Betragtning 17 a (ny)

17a) Det er nødvendigt at erkende, at visse 
grupper, navnlig kvinder, der tilhører 
mindretalsgrupper, flygtningekvinder, 
indvandrerkvinder, fattigdomsramte 
kvinder, der lever i landdistrikter eller 
fjernt liggende områder, kvinder i 
institutioner eller i fængsel, pigebørn, 
lesbiske kvinder, kvinder med handicap 
og ældre kvinder, er særligt sårbare over 
for vold.

Begrundelse

Disse grupper bør have særlig opmærksomhed i forhold til gennemførelsen af programmet, 
idet de er udsat for øget fare for vold.

Ændringsforslag 12
Betragtning 18

18) Den Europæiske Union kan skabe 
merværdi for de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal iværksætte 
vedrørende oplysning og forebyggelse på 
narkotikaområdet, ved at supplere disse 
og skabe synergier.

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 13
Betragtning 20 a (ny)

20a) Programmet lægger vægt på 
situationen for gadebørn, som antager 
dramatiske former, idet gadebørn ikke 
alene er ofre for narkotika- og 
menneskehandlere, men også er udsat for 
vold og seksuel misbrug. For at 
genintegrere disse børn i samfundet 
kræves der et program, som tackler de 
sociale og familiemæssige problemer og 
tager hensyn til disse børns behov.
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Begrundelse

Gadebørn forlader normalt deres familie, fordi de allerede har været udsat for vold dér. I de 
fleste tilfælde ender de i børnebander, der kontrolleres af narkotikahandlere og andre 
kriminelle bander. Jo hurtigere og tidligere disse børn får hjælp fra en velfærdsorganisation, 
jo større er chancerne for, at de kan blive genintegreret. Den almene og faglige uddannelse, 
de får, kan forhindre, at de vender tilbage til gadelivet.

Ændringsforslag 14
Betragtning 21

21) Formålet med den foreslåede 
foranstaltning, nemlig forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for vold mod 
børn, unge og kvinder og oplysning og 
forebyggelse på narkotikaområdet, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da der er behov for 
informationsudveksling på EU-niveau og 
for en udbredelse af god praksis på 
fællesskabsniveau. Det kan bedre 
gennemføres på fællesskabsplan. På grund 
af behovet for en koordineret og tværfaglig 
tilgang og den påtænkte handlings omfang 
eller virkninger, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

21) Formålet med den foreslåede 
foranstaltning, nemlig forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for vold mod 
børn, unge og kvinder, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da der er behov for 
informationsudveksling på EU-niveau og 
for en udbredelse af god praksis på 
fællesskabsniveau. Det kan bedre 
gennemføres på fællesskabsplan. På grund 
af behovet for en koordineret og tværfaglig 
tilgang og den påtænkte handlings omfang 
eller virkninger, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 15
Artikel 1, overskrift

Oprettelse af programmet Emne og anvendelsesområde

Begrundelse

Hvis programmet splittes op, vil forslaget ikke vedrøre oprettelse af programmet, men 
derimod fase III af Daphne-programmet.
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Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne afgørelse oprettes et program 
om bekæmpelse af vold (Daphne), 
forebyggelse af narkotikamisbrug og 
information af offentligheden, herefter 
kaldet "programmet", som en del af det 
generelle program om grundlæggende 
rettigheder og retfærdighed for at bidrage 
til at styrke området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed.

1. Ved denne afgørelse oprettes et program 
om forebyggelse og bekæmpelse af vold 
mod børn, unge og kvinder og om 
beskyttelse af ofre og risikogrupper
(Daphne III), herefter kaldet 
"programmet", som en del af det generelle 
program om grundlæggende rettigheder og 
retfærdighed for at bidrage til at styrke 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

I forbindelse med Daphne III-
programmet omfatter begrebet "børn" 
unge op til 18 år, hvilket er i 
overensstemmelse med internationale 
instrumenter vedrørende børns 
rettigheder.

Begrundelse

Der må sørges for en definition af børn og unge af hensyn til programmets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)

Projekter med foranstaltninger specielt 
udformet for modtagergrupper som f.eks. 
"teenagere" (13-19 årige) eller personer i 
alderen 12 til 25 år vil imidlertid blive
betragtet som værende rettet mod gruppen 
"unge".

Begrundelse

Der bør sørges for en definition af børn og unge af hensyn til programmets 
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anvendelsesområde.

Ændringsforslag 19
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved 
at bekæmpe vold og oplyse om og
forebygge narkotikamisbrug.

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved 
at bekæmpe og forebygge vold mod børn, 
unge og kvinder.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1. Det er vigtigt, at programmets fokus specificeres klart.

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) At beskytte borgerne mod vold og opnå 
et højt niveau for sundhedsbeskyttelse, 
velfærd og social samhørighed.

b) At beskytte børn, unge og kvinder mod 
vold og opnå et højt niveau for fysisk og 
mental sundhedsbeskyttelse, velfærd og 
social samhørighed.

Begrundelse

Det er vigtigt, at programmets fokus specificeres klart.

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) At forebygge og nedbringe 
narkotikamisbrug, afhængighed og 
narkotikarelaterede skader.

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 22
Artikel 2, stk. 2

2. Uden at det berører Det Europæiske 
Fællesskabs mål og beføjelser, skal 
programmets generelle mål bidrage til at 
udvikle fællesskabspolitikker og mere 

2. Uden at det berører Det Europæiske 
Fællesskabs mål og beføjelser, skal 
programmets generelle mål bidrage til at 
udvikle fællesskabspolitikker og mere 
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specifikt politikken vedrørende 
folkesundhed, ligestilling, beskyttelse af 
børns rettigheder og bekæmpelse af 
menneskehandel og seksuel udnyttelse.

specifikt politikken vedrørende 
folkesundhed, særlig hvad angår børn, 
unge og kvinder, ligestilling, bekæmpelse 
af vold i hjemmet, bekæmpelse af 
kønsrelateret vold i konfliktsituationer, 
beskyttelse af børns rettigheder,
bekæmpelse af menneskehandel og seksuel 
udnyttelse og bekæmpelse af skamfering 
af kvinders kønsorganer.

Begrundelse

Bekæmpelse af vold i hjemmet og af skamfering af kvinders kønsorganer bør være prioriteret 
og må derfor nævnes under de generelle mål.

Ændringsforslag 23
Artikel 3, litra a, led 1 a (nyt)

•  Oprettelse af en hjælpeservice for 
ngo'er og andre organisationer med 
henblik på udvikling af deres projekter og 
etablering af forbindelser med andre 
partnere

Begrundelse

Ngo'erne, navnlig de, der arbejder med Daphne-programmet for første gang, har måske ikke 
den fornødne erfaring og kendskab til programmet.

Ændringsforslag 24
Artikel 3, litra a, led 1 b (nyt)

• Etablering af en tænketank, der skal 
give Kommissionen retningslinjer om den 
sociale, kulturelle og politiske kontekst i 
forbindelse med udvælgelsen af projekter 
og supplerende foranstaltninger. 
Tænketanken skal bestå af 
repræsentanter for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og omfatte 
repræsentanter for de vigtigste ngo'er på 
området

Begrundelse

Kommissionen, der har ansvaret for udvælgelsen og gennemførelsen af projekterne, har kun 
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begrænset kendskab til den sociale, kulturelle og politiske kontekst i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 25
Artikel 3, litra a, led 2 a (nyt)

•  Fremme af det europæiske år mod vold 
mod kvinder og støtte til hertil knyttede 
aktiviteter

Begrundelse

Det europæiske år mod vold mod kvinder vil kunne yde et meget vigtigt og værdifuldt bidrag 
til at skabe bevidsthed om fænomenet og udbrede god praksis og bør derfor støttes af 
Daphne-programmet.

Ændringsforslag 26
Artikel 3, litra a, led 4

•  Identifikation og fremme af 
foranstaltninger, der bidrager til positiv 
behandling af personer, der er truet af 
vold, dvs. aktiviteter som bidrager til en 
strategi, der tilskynder til respekt for disse 
personer og fremmer deres trivsel og 
selvudfoldelse.

•  Identifikation og fremme af 
foranstaltninger, der bidrager til positiv 
behandling af børn, unge og kvinder, der 
er ofre for vold og /eller truet af vold, dvs. 
aktiviteter som bidrager til en strategi, der 
tilskynder til respekt for disse personer og 
fremmer deres trivsel og selvudfoldelse.

Begrundelse

Det er vigtigt, at programmet fokus specificeres klart.

Ændringsforslag 27
Artikel 3, litra b, led 4

• studere fænomener i relation til vold, 
undersøge og bekæmpe hovedårsagerne til 
vold på alle niveauer i samfundet

• studere fænomener i relation til vold, 
undersøge og bekæmpe hovedårsagerne til 
vold på alle niveauer i samfundet samt 
identificere eventuelle metoder til 
forebyggelse heraf

Begrundelse

Det er vigtigt, at programmets fokus klart specificeres.
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Ændringsforslag 28
Artikel 3, litra b, led 5

• gøre opmærksom på sundhedsmæssige 
og sociale problemer, der skyldes 
narkotikamisbrug, og opfordre til en åben 
dialog for at få en bedre forståelse af 
narkotikaproblematikken.

udgår

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 29
Artikel 3, litra c

c) Involvere civilsamfundet i 
gennemførelsen og udviklingen af Den 
Europæiske Unions narkotikastrategi og 
handlingsplaner.

c) Involvere civilsamfundet i 
gennemførelsen og udviklingen af Den 
Europæiske Unions strategi mod ulovlig 
handel og dens handlingsplan til 
bekæmpelse og forebyggelse af 
menneskehandel.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 30
Artikel 3, litra d

d) Overvåge, gennemføre og evaluere 
gennemførelsen af særlige foranstaltninger 
inden for rammerne af handlingsplanerne 
for narkotika 2005-2008 og 2009-2012.

d) Overvåge, gennemføre og evaluere 
gennemførelsen af særlige foranstaltninger 
inden for rammerne af handlingsplanen til 
bekæmpelse og forebyggelse af 
menneskehandel.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 31
Artikel 4, litra b

b) Specifikke tværnationale projekter af 
interesse for Fællesskabet, der fremlægges 

b) Specifikke tværnationale projekter af 
interesse for Fællesskabet, der fremlægges 
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af mindst tre medlemsstater, på de 
betingelser, der er fastsat i de årlige 
arbejdsprogrammer; eller

af mindst tre stater, hvoraf mindst to skal 
være medlemsstater, på de betingelser, der 
er fastsat i de årlige arbejdsprogrammer; 
eller

Begrundelse

Programmet bør være åbent for deltagelse af andre ngo'er på området.

Ændringsforslag 32
Artikel 4, litra d

d) Et driftstilskud til medfinansiering af 
udgifter i forbindelse med det faste 
arbejdsprogram for European Federation 
for Missing and Sexually Exploited 
Children, der forfølger et mål af 
almindelig europæisk interesse med hensyn 
til børns rettigheder og beskyttelse af børn.

D) Medfinansiering af ngo'er, der arbejder 
med forsvundne og seksuelt udnyttede 
børn, bekæmpelse af bortførelse af børn 
og pædofili som f.eks. ngo'er, der forfølger 
et mål af almindelig europæisk interesse 
med hensyn til børns rettigheder og 
beskyttelse af børn.

Begrundelse

Programmet bør være åbent for deltagelse af andre ngo'er på området.

Ændringsforslag 33
Artikel 5, litra c

c) Projekterne er åbne for kandidatlande, 
der ikke deltager i dette program, hvis det 
kan bidrage til at forberede tiltrædelsen, 
eller for tredjelande, der ikke deltager i 
dette program, hvis det ligger inden for 
projektmålene.

c) Projekterne er åbne for kandidatlande, 
der ikke deltager i dette program, hvis det 
kan bidrage til at forberede tiltrædelsen, 
eller for tredjelande, der ikke deltager i 
dette program, hvis det ligger inden for 
projektmålene, navnlig østeuropæiske og 
centralasiatiske lande i overensstemmelse 
med partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
AVS-lande og Middelhavslande inden for 
rammerne af deres respektive aftaler.

(Jf. ordlyden i artikel 3 Adgang til programmet i 2002/630/RIA - Rådets afgørelse af 22. juli 
2002 om indførelse af et rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i 

kriminalsager (AGIS)

Begrundelse

Programmet bør være åbent for deltagelse af andre lande for at udvide netværket til også at 
omfatte disse partnerlande og gøre Daphne-programmet mere effektivt.
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Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Kommissionen søger at sikre, at alle 
de lande, programmet er åbent for, 
deltager, og ansporer navnlig ngo'er, især 
selvhjælpsgrupper, til at deltage i det.

Begrundelse

Indtil nu har de 10 nye medlemsstater ikke deltaget i nævneværdigt omfang, skønt deres 
problemer med vold er endnu alvorligere. Det er ofte en administrativ byrde for ngo'er at 
ansøge om EU-projekter og forvalte dem. Ngo'er er imidlertid normalt allerede organiseret i 
net og er derfor særlig gode til at formidle resultater.

Ændringsforslag 35
Artikel 6

1. Programmet henvender sig til alle 
grupper, der direkte eller indirekte arbejder 
med vold- og narkotikaproblemer.

1. Programmet henvender sig til alle 
grupper, der direkte eller indirekte arbejder 
med voldsproblemer.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse samfund. 
Der bør også planlægges 
behandlingsprogrammer for både ofre og 
gerningsmænd for at forebygge vold.

2. De væsentligste målgrupper er ofre for 
vold og risikogrupper. Andre målgrupper 
er bl.a. lærere og undervisningspersonale, 
politi og socialarbejdere, lokale og 
nationale myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse samfund. 
Der bør også planlægges 
behandlingsprogrammer for både ofre og 
gerningsmænd for at forebygge vold.

3. Hvad angår narkotika, skal unge, 
udsatte grupper og socialt udsatte 
boligområder betragtes som risikogrupper 
og dermed som målgrupper. Andre 
målgrupper er bl.a. lærere og 
undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse 
samfund.
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Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 36
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse samfund. 
Der bør også planlægges 
behandlingsprogrammer for både ofre og 
gerningsmænd for at forebygge vold.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper, navnlig børn, unge og 
kvinder. Andre målgrupper er bl.a. lærere 
og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse samfund. 

Begrundelse

Programmet bør primært fokusere på bekæmpelse og forebyggelse af vold og voldsofre.

Ændringsforslag 37
Artikel 7

Programmet er åbent for offentlige og 
private organisationer (de kompetente 
lokale myndigheder, universiteter og 
forskningscentre), som arbejder med at 
forebygge og bekæmpe vold mod børn, 
unge og kvinder, eller med at beskytte mod 
en sådan vold, støtte ofre eller gennemføre 
målrettede foranstaltninger om 
bekæmpelse af vold, eller som tilskynder 
til en afstandtagen fra vold eller arbejder 
for at fremme en holdnings- og 
adfærdsændring over for udsatte grupper 
og ofre for vold. Programmet er også 
åbent for offentlige og private 
organisationer (lokale myndigheder på 
det kompetente niveau, universiteter og 
forskningscentre), der informerer om og 
forebygger narkotikamisbrug.

Programmet er åbent for offentlige og 
private organisationer (de kompetente 
lokale myndigheder, universiteter og 
forskningscentre), som arbejder med at 
forebygge og bekæmpe vold mod børn, 
unge og kvinder, eller med at beskytte mod 
en sådan vold, støtte ofre eller gennemføre 
målrettede foranstaltninger om 
bekæmpelse af vold, eller som tilskynder 
til en afstandtagen fra vold eller arbejder 
for at fremme en holdnings- og 
adfærdsændring over for udsatte grupper 
og ofre for vold.
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Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 38
Artikel 10, stk. 1

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som formand 
(herefter kaldet "udvalget").

1. Kommissionen bistås af et kønsmæssigt 
afbalanceret udvalg, der består af 
repræsentanter for medlemsstaterne, og 
som har Kommissionens repræsentant som 
formand (herefter kaldet "udvalget").

Begrundelse

Dette er vigtigt i betragtning af programmets særlige art.

Ændringsforslag 39
Artikel 11, stk. 1

1. Der søges opnået synergi og 
komplementaritet med andre 
fællesskabsinstrumenter, herunder med de 
generelle programmer om sikkerhed og 
beskyttelse af frihedsrettigheder og om 
solidaritet og forvaltning af 
migrationsstrømme, det 7. rammeprogram 
for forskning og udvikling og 
programmerne om sundhedsbeskyttelse og 
Safer Internet Plus. Der vil aktivt blive søgt 
komplementaritet med det europæiske 
overvågningscenter for narkotika og 
narkotikamisbrug. Der vil blive udarbejdet 
statistiske oplysninger om vold og 
narkotika i samarbejde med 
medlemsstaterne, om nødvendigt ved hjælp 
af Fællesskabets Statistiske Program.

1. Der søges opnået synergi og 
komplementaritet med andre 
fællesskabsinstrumenter, herunder med de 
generelle programmer om sikkerhed og 
beskyttelse af frihedsrettigheder og om 
solidaritet og forvaltning af 
migrationsstrømme, det 7. rammeprogram 
for forskning og udvikling og 
programmerne om sundhedsbeskyttelse og 
Safer Internet Plus. Der vil blive udarbejdet 
statistiske oplysninger om vold i 
samarbejde med medlemsstaterne, om 
nødvendigt ved hjælp af Fællesskabets 
Statistiske Program.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1

Ændringsforslag 40
Artikel 12, stk. 1
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1. Budgettet til gennemførelse af dette 
instrument er på 138,2 mio. EUR for den 
periode, der er fastsat i artikel 1.

1. Budgettet til gennemførelse af dette 
instrument er på 115,87 mio. EUR for den 
periode, der er fastsat i artikel 1.

Begrundelse

Følger af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 41
Artikel 15, stk. 3, litra a

a) en midtvejsrapport om de opnåede 
resultater og om de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af 
programmet senest den 31. marts 2011;

a) en midtvejsrapport om de opnåede 
resultater og om de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af 
programmet senest den 31. marts 2010;

Begrundelse

En tidligere midtvejsrapport vil komme programmet til gode.

Ændringsforslag 42
Artikel 15, stk. 3, litra b

b) en meddelelse om videreførelsen af 
programmet senest den 30. august 2012;

b) en meddelelse om videreførelsen af 
programmet senest den 31. december 
2011;

Begrundelse

Det vil komme programmet til gode, hvis Kommissionen giver meddelelse om programmets 
videreførelse på et tidligere tidspunkt.


