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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος 
"Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση" στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Θεμελιώδη δικαιώματα και 
δικαιοσύνη"
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0122)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0388/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής .... (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαχωρίσουν την πρόταση απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος 
"Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση" 
σε δύο χωριστές αποφάσεις, με τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και για 
την προστασία θυμάτων και ομάδων κινδύνου (Δάφνη ΙΙΙ), και ειδικού προγράμματος 
"Πρόληψη των ναρκωτικών και ενημέρωση", και να ενσωματώσουν τις τροπολογίες που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην αντίστοιχη απόφαση·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του 
ειδικού προγράμματος "Καταπολέμηση 
της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των 
ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση" στο 
πλαίσιο του γενικού προγράμματος 
"Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη"

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση για την περίοδο 2007-2013, του 
ειδικού προγράμματος για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
παιδιών, των νέων και των γυναικών, 
καθώς και για την προστασία θυμάτων 
και ομάδων κινδύνου (Δάφνη ΙΙΙ) στο 
πλαίσιο του γενικού προγράμματος 
"Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη"

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για όλο το νομοθετικό κείμενο· η έγκριση της παρούσας 
τροπολογίας σημαίνει ότι σε όλο το κείμενο θα είναι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές)

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας και των διαφορετικών χαρακτηριστικών των κοινοτικών μέτρων σχετικά με 
την καταπολέμηση της βίας και την πρόληψη των ναρκωτικών και τη σχετική ενημέρωση, τα 
θέματα αυτά δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ενός και μόνου ειδικού προγράμματος 
(Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση" αλλά 
μάλλον δύο ειδικών χωριστών προγραμμάτων: "Δάφνη ΙΙΙ" και "Πρόληψη των ναρκωτικών και 
ενημέρωση". Η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ανοικτή σε αυτή την προσέγγιση και θα 
εξετάσει τις τροπολογίες που αποσκοπούν στο διαχωρισμό της πρότασης σε δύο αποφάσεις.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η δράση της Κοινότητας πρέπει να 
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές που 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας, την απομάκρυνση πηγών κινδύνου 
για την ανθρώπινη υγεία και τη μείωση 
βλαβών στην υγεία οι οποίες οφείλονται 
στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

(2) Η δράση της Κοινότητας πρέπει να 
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές που 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση της δημόσιας 
υγείας, την απομάκρυνση πηγών κινδύνου 
για την ανθρώπινη υγεία και τη μείωση 
βλαβών στην υγεία.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η Επιτροπή κλήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταρτίσει και 
να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα 
δράσης για την καταπολέμηση αυτών των 
μορφών βίας, μεταξύ άλλων, βάσει του 

(7) Η Επιτροπή κλήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταρτίσει και 
να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα 
δράσης για την καταπολέμηση αυτών των 
μορφών βίας, μεταξύ άλλων, βάσει του 
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ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 19ης

Μαϊου 2000, σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Για τις 
περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέμηση 
της σωματεμπορίας γυναικών", και του 
ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τον 
ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών.

ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 19ης

Μαϊου 2000, σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Για τις 
περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέμηση 
της σωματεμπορίας γυναικών", του 
ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τον 
ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών, σχετικά με στρατηγικές για 
την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και 
παιδιών που είναι ευάλωτα στη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, και της 2ας 
Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την 
παρούσα κατάσταση όσον αφορά την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και οιαδήποτε μελλοντική 
δράση.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τα τελευταία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την 
έρευνα, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 
που συνδέονται με την εξάρτηση από τα 
ναρκωτικά επηρεάζει ένα σημαντικό 
αριθμό ευρωπαίων πολιτών, η βλάβη 
στην υγεία από την εν λόγω εξάρτηση 
συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας 
υγείας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τελικής αξιολόγησης της στρατηγικής 

διαγράφεται
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της ΕΕ για τα ναρκωτικά και του 
προγράμματος δράσης για τα ναρκωτικά 
(2000-2004)1 υπογράμμισε την ανάγκη 
συμμετοχής, σε τακτική βάση, της 
κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση 
των πολιτικών της ΕΕ για τα ναρκωτικά.
_____

1 COM(2004)0707.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος δράσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) 
συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη 
στρατηγικών και μέτρων ενάντια στην 
εξάρτηση από τα ναρκωτικά ως έναν από 
τους καθοριστικούς παράγοντες για την 
προστασία της υγείας, ο οποίος 
σχετίζεται με τον τρόπο ζωής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Στη σύστασή του της 18ης Ιουνίου 
2003 σχετικά με την πρόληψη και μείωση 
των βλαβών της υγείας που σχετίζονται 
με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά1, το 
Συμβούλιο συνέστησε στα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ως στόχο δημόσιας υγείας την 
πρόληψη της εξάρτησης από τα 
ναρκωτικά και τη μείωση των συναφών 
κινδύνων καθώς και να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν συνολικές στρατηγικές.

διαγράφεται

__________
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1 ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σελ. 31.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Το Δεκέμβριο του 2004 το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσεπικύρωσε τη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα ναρκωτικά 2005–2012, η οποία 
καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
ναρκωτικά και ορίζει τους κύριους 
στόχους. Οι εν λόγω στόχοι 
περιλαμβάνουν την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας, 
ευημερίας και κοινωνικής συνοχής μέσω 
της πρόληψης και μείωσης της χρήσης 
ναρκωτικών, της εξάρτησης καθώς και 
των βλαβών για την υγεία και την 
κοινωνία που συνδέονται με τα 
ναρκωτικά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα 
δράσης της για τα ναρκωτικά 2005–2008 
ως μείζονος σημασίας μέσο για τη 
μετατροπή της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά 
2005–2012 σε συγκεκριμένες ενέργειες. 
Τελικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι 
να μειώσει σημαντικά την επικράτηση 
των ναρκωτικών στον πληθυσμό και να 
περιορίσει την κοινωνική ζημία και τις 
βλάβες στην υγεία που προκαλεί η χρήση 
και το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να 
αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας και 
των ναρκωτικών στα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινότητες όσον αφορά 
την υγεία, την ψυχολογική και κοινωνική 
ανάπτυξη καθώς και την πολιτική των 
ίσων ευκαιριών, καθώς επίσης και το 
υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος 
για το κοινωνικό σύνολο.

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να 
αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας στα 
άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες 
όσον αφορά την υγεία, την ψυχολογική και 
κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την 
πολιτική των ίσων ευκαιριών, καθώς 
επίσης και το υψηλό κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος για το κοινωνικό 
σύνολο.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

(17α) Είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί ότι 
μερικές ομάδες, κυρίως γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδες μειονότητας, γυναίκες 
πρόσφυγες, γυναίκες μετανάστες, 
γυναίκες που διαβιούν σε κατάσταση 
φτώχειας σε αγροτικές ή 
απομακρυσμένες κοινότητες, γυναίκες σε 
ιδρύματα ή υπό κράτηση, μικρά 
κορίτσια, λεσβίες, γυναίκες με αναπηρία 
και ηλικιωμένες γυναίκες, είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στη βία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία κατατίθεται για να υπενθυμίσει ότι ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτές τις 
ομάδες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι 
ομάδες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο που φέρει το όνομα της βίας.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 18
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(18) Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
φέρει προστιθέμενη αξία στις ενέργειες 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στον 
τομέα της ενημέρωσης και της πρόληψης 
όσον αφορά τα ναρκωτικά με τη 
συμπλήρωση των ενεργειών αυτών και 
την προώθηση συνεργειών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

(20α) Το πρόγραμμα δίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στην κατάσταση των παιδιών του 
δρόμου, μία κατάσταση που καθίσταται 
δραματική επειδή τα παιδιά του δρόμου 
δεν αποτελούν μόνο θύματα εμπόρων 
ναρκωτικών και σωματεμπόρων αλλά 
αποτελούν επίσης αντικείμενο βίας και 
σεξουαλικής κακοποίησης. Προκειμένου 
αυτά τα παιδιά να επανενταχθούν στην 
κοινωνία χρειάζεται πρόγραμμα που να 
εξασφαλίζει απαντήσεις σε κοινωνικά και 
οικογενειακά προβλήματα και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες αυτών των παιδιών.

Αιτιολόγηση

Γενικώς, τα παιδιά του δρόμου εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους επειδή έχουν ήδη καταστεί 
θύματα στο πλαίσιο αυτό. Συνήθως καταλήγουν σε συμμορίες που ελέγχονται από εμπόρους 
ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές ομάδες. Όσο γρηγορότερα και όσο νεότερα οργανισμοί 
ευημερίας αναλαμβάνουν αυτά τα παιδιά, τόσο περισσότερο επιτυχημένη θα είναι η επανένταξή 
τους και η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση που θα λάβουν μπορεί να τα 
παρεμποδίσει από οποιαδήποτε επιστροφή στη ζωή του δρόμου.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, 
δηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, 
των νέων και των γυναικών καθώς και η 
πρόληψη και ενημέρωση σχετικά με τα 
ναρκωτικά, δεν είναι δυνατόν να 

(21) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, 
δηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, 
των νέων και των γυναικών, δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό από τα κράτη μέλη λόγω της 
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επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από 
τα κράτη μέλη λόγω της ανάγκης για 
ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ 
και για διάδοση των ορθών πρακτικών στο 
σύνολο της Κοινότητας. Τα παραπάνω 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο. Εξαιτίας της ανάγκης 
για συντονισμένη και πολυτομεακή 
προσέγγιση και λόγω της κλίμακας ή του 
αντικτύπου της πρωτοβουλίας, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

ανάγκης για ανταλλαγή πληροφοριών σε 
επίπεδο ΕΕ και για διάδοση των ορθών 
πρακτικών στο σύνολο της Κοινότητας. Τα 
παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Εξαιτίας 
της ανάγκης για συντονισμένη και 
πολυτομεακή προσέγγιση και λόγω της 
κλίμακας ή του αντικτύπου της 
πρωτοβουλίας, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος Αντικείμενο, σημασία και πεδίο 
εφαρμογής

Αιτιολόγηση

Αν τα προγράμματα διαχωρισθούν, η πρόταση δεν θα δημιουργήσει νέο πρόγραμμα αλλά τη 
φάση ΙΙΙ του προγράμματος Δάφνη. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το 
ειδικό πρόγραμμα "Καταπολέμηση της 
βίας (Δάφνη) και πρόληψη των 
ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση", 
εφεξής καλούμενο "το πρόγραμμα", στο 
πλαίσιο του γενικού προγράμματος 
"Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη", 
προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση 
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το 
πρόγραμμα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
παιδιών, των νέων και των γυναικών, 
καθώς και για την προστασία θυμάτων 
και ομάδων κινδύνου (Δάφνη ΙΙΙ), εφεξής 
καλούμενο "το πρόγραμμα", στο πλαίσιο 
του γενικού προγράμματος "Θεμελιώδη 
δικαιώματα και δικαιοσύνη", προκειμένου 



PR\610851EL.doc 13/23 PE 372.097v01-00

EL

δικαιοσύνης. να συμβάλει στην ενίσχυση του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

Για τους σκοπούς του προγράμματος 
Δάφνη ΙΙΙ, ο όρος "παιδιά" περιλαμβάνει 
εφήβους έως την ηλικία των 18 ετών, 
σύμφωνα με διεθνή μέσα που έχουν σχέση 
με τα δικαιώματα του παιδιού.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των παιδιών και των νέων χρειάζεται για να καθορισθεί το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 2 β (νέα)

Ωστόσο, σχέδια με δράσεις που 
καθορίζονται ιδιαίτερα για 
ευεργετούμενες ομάδες όπως, επί 
παραδείγματι, "εφήβους" (13 έως 19 
ετών) ή άτομα 12 έως 25 ετών, 
θεωρούνται ότι αποτελούν στόχο της 
κατηγορίας των αποκαλούμενων "νέων 
ατόμων".

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των παιδιών και των νέων χρειάζεται για να καθορισθεί το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος.

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης μέσω της καταπολέμησης της 
βίας και της παροχής πληροφοριών 

(α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης μέσω της καταπολέμησης και 
της πρόληψης της βίας κατά των παιδιών, 
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σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών καθώς 
και μέσω της πρόληψης της χρήσης,

των νέων και των γυναικών,

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1. Έχει σημασία να προσδιορισθεί με σαφήνεια το 
επίκεντρο δραστηριότητας του προγράμματος.

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη 
βία και να επιτύχει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας, ευημερίας και 
κοινωνικής συνοχής,

(β) να προστατεύσει τα παιδιά, τους νέους 
και τις γυναίκες από τη βία και να επιτύχει 
υψηλό επίπεδο φυσικής και διανοητικής 
προστασίας της υγείας, ευημερίας και 
κοινωνικής συνοχής,

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να προσδιορισθεί με σαφήνεια το επίκεντρο δραστηριότητας του προγράμματος.

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)

(γ) να προλάβει και να μειώσει τη χρήση 
ναρκωτικών, την εξάρτηση και τις 
βλάβες που έχουν σχέση με τα 
ναρκωτικά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη των στόχων και των 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, οι γενικοί στόχοι του 
προγράμματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
των κοινοτικών πολιτικών και, ειδικότερα, 
αυτών που αφορούν την προστασία της 
δημόσιας υγείας, την ισότητα μεταξύ των 
δύο φύλων, την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών και την 

2. Με την επιφύλαξη των στόχων και των 
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, οι γενικοί στόχοι του 
προγράμματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
των κοινοτικών πολιτικών και, ειδικότερα, 
αυτών που αφορούν την προστασία της 
δημόσιας υγείας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 
παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες, την 
ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, την 
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καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

καταπολέμηση της οικογενειακής βίας, 
της βίας που προέρχεται από φυλετικές 
διαφορές σε καταστάσεις διενέξεων, την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης καθώς 
και την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων.

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της οικογενειακής βίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες και, ως εκ τούτου πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, στο πλαίσιο των γενικών στόχων.

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, στοιχείο (α), πρώτη τελεία 1 α (νέα)

•  εξασφαλίζοντας υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης σε ΜΚΟ και άλλους 
οργανισμούς προκειμένου να τους 
βοηθήσει να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους 
και να έρχονται σε επαφή με άλλους 
εταίρους·

Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με το πρόγραμμα Δάφνη για πρώτη φορά, έχουν 
ενδεχομένως ανεπαρκή εμπειρία και γνώση του προγράμματος.

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, στοιχείο (α), τελεία 1 β (νέα)

•  θεσπίζοντας ομάδα προβληματισμού
που θα εξασφαλίσει για την Επιτροπή 
κατευθυντήριες γραμμές για το 
κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό 
πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την επιλογή 
σχεδίων και συμπληρωματικών δράσεων. 
Η ομάδα προβληματισμού θα αποτελείται 
από εκπροσώπους της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και εκπροσώπους των μεγαλύτερων ΜΚΟ 
στον τομέα·
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιλογή και των εφαρμογή των σχεδίων, έχει 
περιορισμένη γνώση του κοινωνικού, πολιτιστικού και πολιτικού πλαισίου στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 25
Άρθρο 3, στοιχείο (α), τελεία 2 α (νέα)

•  με την προώθηση του Ευρωπαϊκού 
έτους κατά της βίας εναντίον των 
γυναικών και με την υποστήριξη 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με το 
γεγονός αυτό·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας εναντίον των γυναικών θα έχει μεγάλη σημασία για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τον επιμερισμό των καλών πρακτικών και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να υποστηριχθεί από το πρόγραμμα Δάφνη.

Τροπολογία 26
Άρθρο 3, στοιχείο (α), τελεία 4

•  μέσω του προσδιορισμού και της 
ενίσχυσης ενεργειών που συμβάλλουν στη 
θετική αντιμετώπιση των ατόμων που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα 
μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης που 
ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασμού στα 
άτομα αυτά και προωθεί την ευημερία και 
την προσωπική τους ολοκλήρωση.

•  μέσω του προσδιορισμού και της 
ενίσχυσης ενεργειών που συμβάλλουν στη 
θετική αντιμετώπιση των παιδιών, των 
νέων και των γυναικών που είναι θύματα 
βίας και/ή κινδυνεύουν να υποστούν βία, 
ιδιαίτερα μέσω της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης που ενθαρρύνει την επίδειξη 
σεβασμού στα άτομα αυτά και προωθεί την 
ευημερία και την προσωπική τους 
ολοκλήρωση.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προσδιορισθεί με σαφήνεια το επίκεντρο δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Τροπολογία 27
Άρθρο 3, στοιχείο (β), τελεία 4

•  τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση 
με τη βία, τη διερεύνηση και την 
αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν 
την άσκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της 

•  τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση 
με τη βία, τη διερεύνηση και την 
αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν 
την άσκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της 
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κοινωνίας· κοινωνίας, καθώς και πιθανές μεθόδους 
πρόληψής της·

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προσδιορισθεί με σαφήνεια το επίκεντρο δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Τροπολογία 28
Άρθρο 3, στοιχείο (β), τελεία 5

•  την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
προβλήματα υγείας καθώς και τα
κοινωνικά προβλήματα που 
προκαλούνται από τη χρήση ναρκωτικών 
και την προώθηση ανοικτού διαλόγου με 
στόχο την καλύτερη κατανόηση του 
φαινομένου των ναρκωτικών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 29
Άρθρο 3, στοιχείο (γ)

(γ) Τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην εφαρμογή και την ανάπτυξη 
της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης
της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

(γ) Τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην εφαρμογή και την ανάπτυξη 
της στρατηγικής της ΕΕ κατά της 
εμπορίας ανθρώπων και του σχεδίου 
δράσης για την καταπολέμηση και την 
πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 30
Άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(δ) Την παρακολούθηση, την εφαρμογή 
και την αξιολόγηση της εφαρμογής 
συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
σχεδίων δράσης για τα ναρκωτικά 2005–
2008 και 2009–2012.

(δ) Την παρακολούθηση, την εφαρμογή 
και την αξιολόγηση της εφαρμογής
συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο του 
σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση 
και την πρόληψη της εμπορίας 
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ανθρώπων.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 31
Άρθρο 4, στοιχείο (β)

(β) Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται 
από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας ή

(β) Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται 
από τουλάχιστον τρία κράτη, τουλάχιστον 
δύο εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας ή

Αιτιολόγηση

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν συμμετοχή και άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 4, στοιχείο (δ)

(δ) Επιδότηση λειτουργίας για τη 
συγχρηματοδότηση δαπανών στον πλαίσιο 
του μόνιμου προγράμματος εργασίας της 
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για τα παιδιά 
που έχουν εξαφανιστεί και τα παιδιά που 
αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης (European Federation for 
Missing and Sexually Exploited 
Children), η αποστολή της οποίας 
αποτελεί στόχο γενικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος στον τομέα των 
δικαιωμάτων και της προστασίας των 
παιδιών.

(δ) Συγχρηματοδότηση ΜΚΟ που 
ασχολούνται με παιδιά που αγνοούνται 
και αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, με την καταπολέμηση 
της απαγωγής παιδιών και της 
παιδοφιλίας, καθώς και 
συγχρηματοδότηση εκείνων των ΜΚΟ 
που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα 
των δικαιωμάτων και της προστασίας των 
παιδιών.

Αιτιολόγηση

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν συμμετοχή και άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα.
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Τροπολογία 33
Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

(γ) Στα σχέδια μπορούν να συμμετέχουν 
υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν 
στο παρόν πρόγραμμα, εφόσον αυτό 
συμβάλλει στην προετοιμασία της 
προσχώρησής τους, ή άλλες τρίτες χώρες 
που δεν συμμετέχουν στο παρόν 
πρόγραμμα, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους 
στόχους των σχεδίων.

(γ) Στα σχέδια μπορούν να συμμετέχουν 
υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν 
στο παρόν πρόγραμμα, εφόσον αυτό 
συμβάλλει στην προετοιμασία της 
προσχώρησής τους, ή άλλες τρίτες χώρες 
που δεν συμμετέχουν στο παρόν 
πρόγραμμα, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους 
στόχους των σχεδίων, και συγκεκριμένα, 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της 
Κεντρικής Ασίας σύμφωνα με τις 
συμφωνίες τους σύμπραξης και 
συνεργασίας, καθώς και χώρες ΑΚΕ και 
μεσογειακές χώρες στο πλαίσιο των 
αντιστοίχων συμφωνιών τους..

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 3, Πρόσβαση στο πρόγραμμα, 2002/630/JHA Απόφαση του 
Συμβουλίου της 22 Ιουλίου 2002 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου γι ατην 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα (AGIS))

Αιτιολόγηση

Και άλλες χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ούτως ώστε να επεκταθούν τα 
δίκτυα με αυτούς τους εταίρους και να πολλαπλασιασθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις 
του "κεκτημένου του προγράμματος Δάφνη".

Τροπολογία 34
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α.Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
τη συμμετοχή όλων των χωρών για τις 
οποίες το πρόγραμμα είναι ανοικτό και, 
ιδιαίτερα, να ενθαρρύνει ΜΚΟ, κυρίως 
ομάδες αυτοβοήθειας, να συμμετάσχουν 
σε αυτό.

Αιτιολόγηση

Έως τώρα, τα 10 νέα κράτη μέλη δεν έχουν συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό αν και 
αντιμετωπίζουν οξύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά το θέμα της βίας. Η εφαρμογή και η 
διαχείριση σχεδίων της ΕΕ είναι συχνά κάτι το επαχθές, από διοικητική άποψη, για τους ΜΚΟ 
οι οποίοι, ωστόσο, είναι συνήθως οργανωμένοι σε δίκτυα και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνονται 
με ιδιαίτερη επιτυχία στη διάδοση αποτελεσμάτων. 

Τροπολογία 35
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Άρθρο 6

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις 
ομάδες που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται 
με τη βία και το φαινόμενο των 
ναρκωτικών.

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις 
ομάδες που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται 
με τη βία.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα 
θύματα βίας και οι ομάδες που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία. Άλλες 
ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, 
καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, η 
αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι 
σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, 
το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

2. Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα 
θύματα βίας και οι ομάδες που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία. Άλλες 
ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, 
καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, η 
αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι 
σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, 
το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

3. Όσον αφορά τα ναρκωτικά, οι νέοι, οι 
ευάλωτες ομάδες και οι προβληματικές 
συνοικίες συνιστούν ομάδες κινδύνου και 
πρέπει να προσδιορίζονται ως ομάδες-
στόχοι. Άλλες ομάδες-στόχοι είναι, 
μεταξύ άλλων, οι δάσκαλοι και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, 
οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και 
παραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό 
προσωπικό, οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και οι θρησκευτικές 
κοινότητες.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 36
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα 

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα 
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θύματα βίας και οι ομάδες που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία. Άλλες 
ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, 
καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, η 
αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι 
σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, 
το δικαστικό προσωπικό, η μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
θρησκευτικές κοινότητες. Είναι επίσης 
σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα 
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για 
τους δράστες με στόχο την πρόληψη της 
εκδήλωσης βίας.

θύματα βίας και οι ομάδες που 
κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα 
παιδιά, νέοι και γυναίκες. Άλλες ομάδες 
στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, καθηγητές και 
εκπαιδευτικό προσωπικό, η αστυνομία και 
οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι τοπικές και 
εθνικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά 
και παραϊατρικά επαγγέλματα, το 
δικαστικό προσωπικό, η μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και οι θρησκευτικές 
κοινότητες. 

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρώνεται στην καταπολέμηση και την πρόληψη 
της βίας, καθώς και στα θύματα της βίας.

Τροπολογία 37
Άρθρο 7

Η πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα είναι 
ανοικτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς και φορείς (τοπικές αρχές στο 
αρμόδιο επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα 
και ερευνητικά κέντρα) που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας 
κατά παιδιών, νέων και γυναικών ή στους 
τομείς της προστασίας από αυτές τις 
μορφές βίας ή της παροχής υποστήριξης 
στα θύματα ή της εφαρμογής 
στοχοθετημένων ενεργειών για την 
προώθηση της απόρριψης αυτών των 
μορφών βίας ή της ενθάρρυνσης της 
αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έναντι 
των ευπαθών ομάδων και των θυμάτων 
βίας. Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό 
σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς 
και φορείς (τοπικές αρχές στο αρμόδιο 
επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα και 
ερευνητικά κέντρα) που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
παροχής ενημέρωσης και πρόληψης της 

Η πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα είναι 
ανοικτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς και φορείς (τοπικές αρχές στο 
αρμόδιο επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα 
και ερευνητικά κέντρα) που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας 
κατά παιδιών, νέων και γυναικών ή στους 
τομείς της προστασίας από αυτές τις 
μορφές βίας ή της παροχής υποστήριξης 
στα θύματα ή της εφαρμογής 
στοχοθετημένων ενεργειών για την 
προώθηση της απόρριψης αυτών των 
μορφών βίας ή της ενθάρρυνσης της 
αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έναντι 
των ευπαθών ομάδων και των θυμάτων 
βίας. 



PE 372.097v01-00 22/23 PR\610851EL.doc

EL

χρήσης ναρκωτικών.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 38
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
εφεξής καλούμενη "επιτροπή", που 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο 
αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία 
ισορροπημένη από άποψη φύλου 
επιτροπή, εφεξής καλούμενη "επιτροπή", 
που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο 
αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα του προγράμματος.

Τροπολογία 39
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Επιδιώκονται συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά 
μέσα, και ιδίως με τα γενικά προγράμματα 
"Ασφάλεια και διασφάλιση των 
ελευθεριών" και "Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των μεταναστευτικών 
ρευμάτων", το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα 
προγράμματα για την προστασία της 
υγείας και το πρόγραμμα για την 
προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του 
Ίντερνετ και των νέων επιγραµµικών 
τεχνολογιών "Safer Internet Plus". Θα 
επιδιωχθεί η συμπληρωματικότητα με το 
ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης 
ναρκωτικών και τοξικομανίας. Σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, με βάση το κοινοτικό 
στατιστικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η 
στατιστική πτυχή της ενημέρωσης σχετικά 
με τη βία και τα ναρκωτικά.

1. Επιδιώκονται συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά 
μέσα, και ιδίως με τα γενικά προγράμματα 
"Ασφάλεια και διασφάλιση των 
ελευθεριών" και "Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των μεταναστευτικών 
ρευμάτων", το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα 
προγράμματα για την προστασία της 
υγείας και το πρόγραμμα για την 
προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του 
Ίντερνετ και των νέων επιγραµµικών 
τεχνολογιών "Safer Internet Plus". Σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, με βάση το κοινοτικό 
στατιστικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η 
στατιστική πτυχή της ενημέρωσης σχετικά 
με τη βία.
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Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 40
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του παρόντος μέσου καθορίζεται σε 138,2
εκατ. ευρώ για την περίοδο που ορίζεται 
στο άρθρο 1.

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του παρόντος μέσου καθορίζεται σε 115,87
εκατ. ευρώ για την περίοδο που ορίζεται 
στο άρθρο 1.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 41
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς 
και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της 
υλοποίησης του προγράμματος έως τις 31 
Μαρτίου 2011 το αργότερο·

(α) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς 
και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της 
υλοποίησης του προγράμματος έως τις 31 
Μαρτίου 2010 το αργότερο·

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα ωφεληθεί από νωρίτερη ενδιάμεση αξιολόγηση.

Τροπολογία 42
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) ανακοίνωση για τη συνέχιση του 
προγράμματος έως τις 30 Αυγούστου 2012
το αργότερο·

(β) ανακοίνωση για τη συνέχιση του 
προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011
το αργότερο·

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα ωφεληθεί από νωρίτερη ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχισή του.


