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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen
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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
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door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het specifieke programma "Geweldbestrijding (Daphne) en drugspreventie en -
voorlichting" voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma 
“Grondrechten en justitie”
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0122)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 152 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0388/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 
adviezen van de ... en de ... (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie en de Raad om het voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma "Geweldbestrijding 
(Daphne) en drugspreventie en -voorlichting" te splitsen in twee afzonderlijke besluiten, één 
tot vaststelling van een specifiek programma voor de preventie en bestrijding van geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen en de bescherming van slachtoffers en risicogroepen 
(Daphne III) en een ander houdende een specifiek programma "drugspreventie en -
voorlichting", en om de door het Parlement aangenomen amendementen op te nemen in het 
desbetreffende besluit;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
het specifieke programma 
"Geweldbestrijding (Daphne) en 

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
het specifieke programma voor de 
preventie en bestrijding van geweld tegen 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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drugspreventie en -voorlichting" voor de 
periode 2007-2013 als onderdeel van het 
algemene programma “Grondrechten en 
justitie”

kinderen, jongeren en vrouwen en de 
bescherming van slachtoffers en 
risicogroepen (Daphne III) voor de 
periode 2007-2013 als onderdeel van het 
algemene programma “Grondrechten en 
justitie”

(Dit amendement is op het hele wetsvoorstel van toepassing: als dit amendement wordt 
aangenomen moet dus de gehele tekst dienovereenkomstig worden aangepast)

Motivering

Gezien het belang en de specifieke kenmerken van de communautaire maatregelen voor de 
bestrijding van geweld en drugspreventie en -voorlichting moeten deze zaken niet binnen een 
enkel specifiek programma "Bestrijding van geweld (Daphne) en drugspreventie en -
voorlichting" worden aangepakt, maar is het beter twee afzonderlijke specifieke programma's in 
het leven te roepen, "Daphne III" en "Drugspreventie en -voorlichting". De Commissie heeft 
laten weten dat zij open staat voor deze aanpak en amendementen waarin wordt voorgesteld het 
voorstel in twee besluiten te splitsen in overweging te zullen nemen.

Amendement 2
Overweging 2

(2) Het optreden van de Gemeenschap 
moet een aanvulling vormen op nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
verbetering van de volksgezondheid, het 
wegnemen van bronnen van gevaar voor de 
menselijke gezondheid en het verminderen 
van de schade aan de gezondheid door 
drugsverslaving.

(2) Het optreden van de Gemeenschap 
moet een aanvulling vormen op nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
verbetering van de volksgezondheid, het 
wegnemen van bronnen van gevaar voor de 
menselijke gezondheid en het verminderen 
van de schade aan de gezondheid.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 3
Overweging 7

(7) De Commissie is door het Europees 
Parlement verzocht om actieprogramma's 
ter bestrijding van dergelijk geweld op te 
stellen en ten uitvoer te leggen, onder 
andere in de resoluties van het Europees 
Parlement van 19 mei 2000 over de 
mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement "Over nieuwe 
maatregelen ter bestrijding van de 
vrouwenhandel" en van 20 september 2001 
over genitale verminking van vrouwen.

(7) De Commissie is door het Europees 
Parlement verzocht om actieprogramma's 
ter bestrijding van dergelijk geweld op te 
stellen en ten uitvoer te leggen, onder 
andere in de resoluties van het Europees 
Parlement van 19 mei 2000 over de 
mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement "Over nieuwe 
maatregelen ter bestrijding van de 
vrouwenhandel" en van 20 september 2001 
over genitale verminking van vrouwen, 
van 17 januari 2006 over strategieën voor 
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de strijd tegen de handel in vrouwen en 
voor seksuele uitbuiting kwetsbare 
kinderen en van 2 februari 2006 over de 
huidige situatie ten aanzien van de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
mogelijke toekomstige acties.

Motivering

Ook de laatste resoluties van het Europees Parlement moeten door de Commissie in aanmerking 
genomen worden.

Amendement 4
Overweging 11

(11) Volgens onderzoek hangt een groot 
aantal ziektes en sterfgevallen in Europa 
samen met drugsverslaving en vormt de 
schade aan de gezondheid door 
drugsverslaving derhalve een belangrijk 
probleem voor de volksgezondheid.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 5
Overweging 12

(12) In de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende de resultaten van de 
eindevaluatie van de EU-drugsstrategie 
en het EU-actieplan inzake drugs (2000-
2004)1 werd erop gewezen dat het 
maatschappelijk middenveld regelmatig 
moet worden betrokken bij de 
ontwikkeling van het EU-drugsbeleid.
____________
1 COM(2004)0707.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 6
Overweging 13

(13) Het besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een communautair actieprogramma op 

Schrappen
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het gebied van de volksgezondheid (2003-
2008) voorziet in de ontwikkeling van 
strategieën en maatregelen inzake 
drugsverslaving en van leefstijl gebonden 
gezondheidsdeterminanten. 

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 7
Overweging 14

(14) In zijn aanbeveling van 18 juni 2003 
betreffende de preventie en beperking van 
gezondheidsschade die samenhangt met 
drugsverslaving heeft de Raad aanbevolen 
dat de lidstaten de preventie van 
drugsverslaving en de vermindering van 
de daarmee samenhangende risico's tot 
een doelstelling van het 
volksgezondheidsbeleid maken en zij 
daartoe alomvattende strategieën 
ontwikkelen en uitvoeren.
_____________
1 PB L 165 van 3.7.2003, blz. 31.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 8
Overweging 15

(15) In december 2004 heeft de Europese 
Raad de drugsstrategie voor 2005-2012 
van de Europese Unie aangenomen, die 
betrekking heeft op alle drugsgerelateerde 
activiteiten van de Europese Unie en 
waarin de belangrijkste doelstellingen 
worden vastgesteld. Deze doelstellingen 
voorzien in het bereiken van een hoog 
niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang door het 
voorkomen en beperken van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade aan de 
volksgezondheid en de maatschappij.

Schrappen
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Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 9
Overweging 16

(16) De Commissie heeft haar 
drugsactieplan (2005-2008) aangenomen 
als een cruciaal instrument voor het 
omzetten van de drugsstrategie 2005-2012 
van de Europese Unie in concrete acties. 
Het actieplan moet uiteindelijk het 
drugsgebruik onder de bevolking 
aanzienlijk terugdringen en de schade die 
de volksgezondheid en de maatschappij 
oplopen als gevolg van het gebruik van en 
de handel in illegale drugs, verminderen.
________________
1 COM(2005)0045 van 14.2.2005.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 10
Overweging 17

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat 
de ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
en drugs kunnen hebben op het gebied van 
gezondheid, psychologische en sociale 
ontwikkeling, gelijke kansen van de 
betrokkenen en voor personen, gezinnen en 
gemeenschappen alsook wat betreft de 
hoge sociale en economische kosten voor 
de maatschappij in haar geheel. 

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat 
de ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
kan hebben op het gebied van gezondheid, 
psychologische en sociale ontwikkeling, 
gelijke kansen van de betrokkenen en voor 
personen, gezinnen en gemeenschappen 
alsook wat betreft de hoge sociale en 
economische kosten voor de maatschappij 
in haar geheel. 

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.
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Amendement 11
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Erkend moet worden dat sommige 
groepen, namelijk vrouwen uit 
minderheidsgroepen, vluchtelingen, 
migranten, vrouwen die in armoede leven 
in geïsoleerde of 
plattelandsgemeenschappen, vrouwen in 
instellingen of in hechtenis, meisjes, 
lesbische vrouwen, vrouwen met 
handicaps en oudere vrouwen, extra 
kwetsbaar zijn voor geweld.

Motivering

Bij de uitvoering van het programma moeten deze groepen bijzondere aandacht krijgen, daar zij 
extra gevaar lopen om geconfronteerd te worden met geweld.

Amendement 12
Overweging 18

(18) De Europese Unie kan een 
meerwaarde geven aan de acties van de 
lidstaten op het gebied van drugspreventie 
en -voorlichting door deze acties aan te 
vullen en synergie-effecten te bevorderen.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 13
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) Het programma moet aandacht 
besteden aan de situatie van 
straatkinderen, die dramatisch is daar 
straatkinderen niet alleen het slachtoffer 
worden van drugs- en mensenhandelaars, 
maar ook te lijden hebben onder geweld 
en seksueel misbruik. Voor de reïntegratie 
van deze kinderen in de maatschappij is 
een programma nodig dat sociale en 
gezinsproblemen aanpakt en rekening 
houdt met de behoeften van deze 
kinderen.
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Motivering

Het is meestal zo dat straatkinderen wegblijven van huis omdat zij het slachtoffer zijn van 
geweld in het gezin. Gewoonlijk komen zij terecht in jeugdbenden die gecontroleerd worden 
door drugsdealers en andere criminelen. Hoe jonger deze kinderen zijn als ze worden 
opgenomen door welzijnswerkers, hoe kansrijker hun reïntegratie. Door hun onderwijs en een 
beroepsopleiding te geven kan worden voorkomen dat ze terugvallen in een leven op straat.

Amendement 14
Overweging 21

(21) De doelstellingen van de voorgestelde 
actie, namelijk het voorkomen en 
bestrijden van alle vormen van geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen en 
drugsvoorlichting en -preventie, kunnen 
niet voldoende door de lidstaten worden 
verwezenlijkt, omdat de 
gegevensuitwisseling en verspreiding van 
beproefde methoden op EU-niveau moet 
plaatsvinden. Dit kan dan ook beter op 
communautair niveau worden 
verwezenlijkt. Aangezien een 
gecoördineerde en multidisciplinaire 
aanpak noodzakelijk is en rekening 
houdende met de omvang of de gevolgen 
van het optreden kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag omschreven 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
dit besluit niet verder dan wat nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(21) De doelstellingen van de voorgestelde 
actie, namelijk het voorkomen en 
bestrijden van alle vormen van geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen, 
kunnen niet voldoende door de lidstaten 
worden verwezenlijkt, omdat de 
gegevensuitwisseling en verspreiding van 
beproefde methoden op EU-niveau moet 
plaatsvinden. Dit kan dan ook beter op 
communautair niveau worden 
verwezenlijkt. Aangezien een 
gecoördineerde en multidisciplinaire 
aanpak noodzakelijk is en rekening 
houdende met de omvang of de gevolgen 
van het optreden kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag omschreven 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
dit besluit niet verder dan wat nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 15
Artikel 1, titel

Vaststelling van het programma Thema, inhoud en doel

Motivering

Bij splitsing in twee afzonderlijke programma's ontstaat geen nieuw programma, maar fase III 
van het Daphne-programma.
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Amendement 16
Artikel 1, lid 1

1. In dit besluit wordt het specifieke 
programma "Geweldbestrijding (Daphne) 
en drugspreventie en -voorlichting"
(hierna “het programma” genoemd) 
vastgesteld als onderdeel van het algemene 
programma “Grondrechten en justitie”, om 
bij te dragen aan de versterking van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

1. In dit besluit wordt het specifieke 
programma voor de preventie en 
bestrijding van geweld tegen kinderen, 
jongeren en vrouwen en de bescherming 
van slachtoffers en risicogroepen
(Daphne III) (hierna “het programma” 
genoemd) vastgesteld als onderdeel van het 
algemene programma “Grondrechten en 
justitie”, om bij te dragen aan de 
versterking van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 17
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In het kader van het programma 
Daphne III omvat de term "kinderen" 
jongeren tot de leeftijd van 18 jaar, in 
overeenstemming met de internationale 
instrumenten betreffende de rechten van 
het kind.

Motivering

De termen "kinderen" en "jongeren" moeten gedefinieerd worden om de doelgroep van het 
programma te verduidelijken.

Amendement 18
Artikel 1, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De projecten met acties die specifiek 
worden opgezet voor doelgroepen zoals 
"tieners" (13-19 jaar) of personen tussen 
12 en 25 jaar worden echter beschouwd 
als acties die bestemd zijn voor 
"jongeren".

Motivering

De termen "kinderen" en "jongeren" moeten gedefinieerd worden om de doelgroep van het 
programma te verduidelijken.
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Amendement 19
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door geweldbestrijding en door 
voorlichting over en preventie van 
drugsgebruik;

a) bijdragen aan de totstandbrenging van 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
door de bestrijding en preventie van 
geweld gericht tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen;

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1. Het is van belang om duidelijk aan te geven waar in het 
programma de nadruk op ligt.

Amendement 20
Artikel 2, lid 1, letter b)

b) burgers beschermen tegen geweld en 
een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming, welzijn en 
sociale samenhang bereiken;

b) kinderen, jongeren en vrouwen
beschermen tegen geweld en een hoog 
niveau van bescherming van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
welzijn en sociale samenhang bereiken;

Motivering

Het is van belang om duidelijk aan te geven waar in het programma de nadruk op ligt.

Amendement 21
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) voorkoming en beperking van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 22
Artikel 2, lid 2

2. Zonder afbreuk te doen aan de 
doelstellingen en bevoegdheden van de 
Europese Gemeenschap, dragen de 
algemene doelstellingen van het 
programma bij aan de ontwikkeling van 
communautaire beleidsmaatregelen en 
meer in het bijzonder aan die welke 
verband houden met de bescherming van 
de volksgezondheid, gelijkheid van 
mannen en vrouwen, bescherming van de 

2. Zonder afbreuk te doen aan de 
doelstellingen en bevoegdheden van de 
Europese Gemeenschap, dragen de 
algemene doelstellingen van het 
programma bij aan de ontwikkeling van 
communautaire beleidsmaatregelen en 
meer in het bijzonder aan die welke 
verband houden met de bescherming van 
de volksgezondheid, met name als het gaat 
om kinderen, jongeren en vrouwen, 
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kinderrechten en de strijd tegen 
mensenhandel en seksuele uitbuiting.

gelijkheid van mannen en vrouwen,
bestrijding van huiselijk geweld en van 
geslachtgerelateerd geweld in 
conflictsituaties, bescherming van de 
kinderrechten, de strijd tegen 
mensenhandel en seksuele uitbuiting en de 
bestrijding van genitale verminking van 
vrouwen.

Motivering

De bestrijding van huishoudelijk geweld en genitale verminking van vrouwen moeten prioriteit
hebben en daarom onder de algemene doelstellingen worden vermeld.

Amendement 23
Artikel 3, letter a) puntje 1 bis (nieuw)

• NGO's en andere organisaties terzijde 
staan bij de vaststelling van projecten en 
hun contacten met andere partners;

Motivering

Het is mogelijk dat NGO's die voor het eerst met Daphne werken, onvoldoende ervaring en 
kennis hebben van de inhoud van het programma.

Amendement 24
Artikel 3, letter a) puntje 1 ter (nieuw)

• een denktank oprichten die  de 
Commissie richtsnoeren geeft inzake de 
sociale, culturele en politieke context met 
het oog op de selectie van projecten en 
aanvullende maatregelen. De denktank
moet zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement en 
vertegenwoordigers van de belangrijkste 
op dit gebied werkzame NGO's;

Motivering

De Commissie, die met de selectie en uitvoering van de programma's is belast, heeft maar een 
beperkte kennis van de sociale, culturele en politieke context in de lidstaten.

Amendement 25
Artikel 3, letter a) puntje 2 bis (nieuw)

• ruchtbaarheid geven aan het Europese 
jaar voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen en steun verlenen aan 
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activiteiten in dat verband;

Motivering

Het Europese jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen is uiterst belangrijk en 
waardevol voor bewustmaking en uitwisseling van goede praktijken en moet daarom steun 
ontvangen uit het Daphne-programma.

Amendement 26
Artikel 3, letter a) puntje 4

• vaststellen en versterken van acties die 
bijdragen tot een positieve behandeling van 
mensen die het risico lopen slachtoffer te 
worden van geweld, namelijk door te 
kiezen voor een aanpak die zowel aanzet 
tot respect voor hen als hun welbevinden 
en persoonlijke ontplooiing bevordert;

• vaststellen en versterken van acties die 
bijdragen tot een positieve behandeling van 
kinderen, jongeren en vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld en/of die het 
risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld, namelijk door te kiezen voor een 
aanpak die zowel aanzet tot respect voor 
hen als hun welbevinden en persoonlijke 
ontplooiing bevordert;

Motivering

Het is van belang om duidelijk aan te geven waar in het programma de nadruk op ligt.

Amendement 27
Artikel 3, letter b) puntje 4•

• de vraagstukken in verband met geweld te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

• de vraagstukken in verband met geweld te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden en te zoeken naar mogelijke 
methoden om geweld te voorkomen;

Motivering

Het is van belang om duidelijk aan te geven waar in het programma de nadruk op ligt.

Amendement 28
Artikel 3, letter b) puntje 5

• bewustmaking van de maatschappelijke 
en gezondheidsproblemen als gevolg van 
drugsgebruik en bevordering van een 
open dialoog met het oog op een beter 
inzicht in de drugsproblematiek;

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.
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Amendement 29
Artikel 3, letter c)

c) het maatschappelijk middenveld 
betrekken bij de tenuitvoerlegging en 
ontwikkeling van de EU-drugsstrategie en 
EU-actieplannen;

c) het maatschappelijk middenveld 
betrekken bij de tenuitvoerlegging en 
ontwikkeling van de strategie en het 
actieplan van de EU voor de bestrijding 
en preventie van mensenhandel;

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 30
Artikel 3, letter d)

d) toezicht op en uitvoering van de 
specifieke acties in het kader van de 
drugsactieplannen 2005-2008 en 2009-
2012 en evaluatie van deze 
tenuitvoerlegging.

d) toezicht op en uitvoering van de 
specifieke acties in het kader van het 
actieplan voor de bestrijding en preventie 
van mensenhandel en evaluatie van deze 
tenuitvoerlegging.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 31
Artikel 4, letter b)

b) specifieke transnationale projecten in het 
belang van de Unie die door ten minste 
drie lidstaten worden ingediend, volgens 
de in de jaarlijkse werkprogramma's 
uiteengezette voorwaarden; of 

b) specifieke transnationale projecten in het 
belang van de Unie die door ten minste 
drie landen, waarvan ten minste twee 
lidstaat zijn, worden ingediend, volgens de 
in de jaarlijkse werkprogramma's 
uiteengezette voorwaarden; of 

Motivering

Het programma moet openstaan voor de deelneming van andere NGO's op dit gebied.

Amendement 32
Artikel 4, letter d)

d) een exploitatiesubsidie ter
medefinanciering van de uitgaven in 
verband met het permanente 
werkprogramma van de Europese 
Federatie voor verdwenen en seksueel 
uitgebuite kinderen, die op het gebied van 
kinderrechten en -bescherming een 
doelstelling van algemeen Europees belang 

d) medefinanciering van NGO's die 
werken met vermiste en seksueel 
misbruikte kinderen, strijden tegen het 
ontvoeren van kinderen en pedofilie, 
voorzover deze NGO's zich inzetten voor 
doelen van algemeen Europees belang.
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nastreeft.

Motivering

Het programma moet openstaan voor de deelneming van andere NGO's op dit gebied.

Amendement 33
Artikel 5, letter c)

c) bij de projecten kunnen kandidaat-
lidstaten worden betrokken die niet aan dit 
programma deelnemen, wanneer dit tot hun 
voorbereiding op toetreding zou bijdragen, 
dan wel andere derde landen die niet aan 
dit programma deelnemen, wanneer dit de 
doelstellingen van de projecten dient.

c) bij de projecten kunnen kandidaat-
lidstaten worden betrokken die niet aan dit 
programma deelnemen, wanneer dit tot hun 
voorbereiding op toetreding zou bijdragen, 
dan wel andere derde landen die niet aan 
dit programma deelnemen, wanneer dit de 
doelstellingen van de projecten dient, in 
het bijzonder Oost-Europese en Centraal-
Aziatische landen in het kader van hun 
overeenkomsten inzake partnerschap en 
samenwerking en mediterrane en ACS-
landen in het kader van hun 
desbetreffende overeenkomsten.

(Zie de formulering van artikel 3, Toegang tot het programma, Besluit 2002/630/JBZ van de 
Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende politiële en justitiële 

samenwerking in strafzaken (AGIS))

Motivering

Het programma moet openstaan voor de deelneming van andere landen om de netwerken met 
deze partnerlanden uit te breiden en de gevolgen en resultaten van het "Daphne-acquis" te 
vermenigvuldigen.

Amendement 34
Artikel 5, alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie moet ervoor zorgen dat alle 
landen waarvoor het programma 
openstaat, deelnemen en moet in het 
bijzonder ook NGO's en met name 
zelfhulpgroepen aanmoedigen om deel te 
nemen.

Motivering

De tien nieuwe lidstaten hebben tot nog toe weinig deelgenomen, hoewel hun problemen met 
geweld groter zijn. Het aanvragen en uitvoeren van EU-projecten is vaak een administratieve 
last voor NGO's. Deze zijn echter gewoonlijk zelf al in netwerken georganiseerd en zijn daarom 
zeer goed in staat om de resultaten bekend te maken.
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Amendement 35
Artikel 6

1. Het programma is gericht op alle 
groepen die zich direct of indirect 
bezighouden met vraagstukken in verband 
met geweld en drugs.

1. Het programma is gericht op alle 
groepen die zich direct of indirect 
bezighouden met vraagstukken in verband 
met geweld.

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn
de belangrijkste doelgroepen de 
slachtoffers van geweld en de groepen die 
het risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld. Andere doelgroepen zijn onder 
meer leraars en onderwijzend personeel, 
politie en maatschappelijk werkers, lokale 
en nationale autoriteiten, medisch en 
paramedisch personeel, gerechtelijk 
personeel, NGO's, vakorganisaties en 
religieuze gemeenschappen. Met het oog 
op geweldpreventie is het ook van belang 
te denken aan behandelingsprogramma's 
voor zowel slachtoffers als daders.

2. De belangrijkste doelgroepen zijn de 
slachtoffers van geweld en de groepen die 
het risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld. Andere doelgroepen zijn onder 
meer leraars en onderwijzend personeel, 
politie en maatschappelijk werkers, lokale 
en nationale autoriteiten, medisch en 
paramedisch personeel, gerechtelijk 
personeel, NGO's, vakorganisaties en 
religieuze gemeenschappen. Met het oog 
op geweldpreventie is het ook van belang 
te denken aan behandelingsprogramma's 
voor zowel slachtoffers als daders.

3. Wat drugs betreft, zijn jongeren, 
kwetsbare groepen en probleemwijken 
risicogroepen en moeten ze dus als 
doelgroepen worden beschouwd. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, maatschappelijk 
werkers, lokale en nationale autoriteiten, 
medisch en paramedisch personeel, 
gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 36
Artikel 6, lid 2

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn 
de belangrijkste doelgroepen de 
slachtoffers van geweld en de groepen die 
het risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld. Andere doelgroepen zijn onder 
meer leraars en onderwijzend personeel, 
politie en maatschappelijk werkers, lokale 
en nationale autoriteiten, medisch en 
paramedisch personeel, gerechtelijk 
personeel, NGO's, vakorganisaties en 

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn 
de belangrijkste doelgroepen de 
slachtoffers van geweld en de groepen die 
het risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld, in het bijzonder kinderen, 
jongeren en vrouwen. Andere doelgroepen 
zijn onder meer leraars en onderwijzend 
personeel, politie en maatschappelijk 
werkers, lokale en nationale autoriteiten, 
medisch en paramedisch personeel, 
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religieuze gemeenschappen. Met het oog 
op geweldpreventie is het ook van belang 
te denken aan behandelingsprogramma's 
voor zowel slachtoffers als daders.

gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen.

Motivering

Het programma moet de nadruk leggen op de bestrijding en preventie van geweld en op de 
slachtoffers van geweld.

Amendement 37
Artikel 7

Het programma staat open voor openbare 
of particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van de preventie en bestrijding van 
geweld ten aanzien van kinderen, jongeren 
en vrouwen of die bescherming bieden 
tegen dergelijk geweld of die hulp verlenen 
aan slachtoffers dan wel gerichte acties ten 
uitvoer leggen om de afwijzing van 
dergelijk geweld te bevorderen of attitude-
en gedragswijzigingen ten opzichte van 
kwetsbare groepen en slachtoffers van 
geweld aan te moedigen. Het programma 
staat ook open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van drugsvoorlichting en –
preventie.

Het programma staat open voor openbare 
of particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van de preventie en bestrijding van 
geweld ten aanzien van kinderen, jongeren 
en vrouwen of die bescherming bieden 
tegen dergelijk geweld of die hulp verlenen 
aan slachtoffers dan wel gerichte acties ten 
uitvoer leggen om de afwijzing van 
dergelijk geweld te bevorderen of attitude-
en gedragswijzigingen ten opzichte van 
kwetsbare groepen en slachtoffers van 
geweld aan te moedigen.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.
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Amendement 38
Artikel 10, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en dat 
wordt voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie 
(hierna "het comité" genoemd).

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een gelijkelijk uit mannen en vrouwen 
samengesteld comité dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en dat 
wordt voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie 
(hierna "het comité" genoemd).

Motivering

Is van belang gezien het specifieke karakter van het programma.

Amendement 39
Artikel 11, lid 1

1. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere instrumenten 
van de Gemeenschap, met name de 
algemene programma's "Veiligheid en 
bescherming van de vrijheden" en 
"Solidariteit en beheer van de 
migratiestromen", het 7de kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling en de 
programma's met betrekking tot 
gezondheidsbescherming en "Veiliger 
internet plus". Er wordt actief gestreefd 
naar complementariteit met het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving. Statistische gegevens 
over geweld en drugs zullen in 
samenwerking met de lidstaten worden 
opgesteld, zo nodig aan de hand van het 
communautair statistisch programma.

1. Er wordt gestreefd naar synergie en 
complementariteit met andere instrumenten 
van de Gemeenschap, met name de 
algemene programma's "Veiligheid en 
bescherming van de vrijheden" en 
"Solidariteit en beheer van de 
migratiestromen", het 7de kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling en de 
programma's met betrekking tot 
gezondheidsbescherming en "Veiliger 
internet plus". Statistische gegevens over 
geweld zullen in samenwerking met de 
lidstaten worden opgesteld, zo nodig aan 
de hand van het communautair statistisch 
programma.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.

Amendement 40
Artikel 12, lid 1

1. De begroting voor de uitvoering van dit 
instrument bedraagt voor de in artikel 1 
vermelde periode 138,2 miljoen EUR.

1. De begroting voor de uitvoering van dit 
instrument bedraagt voor de in artikel 1 
vermelde periode 115,87 miljoen EUR.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 1.



PR\610851NL.doc 21/21 PE 372.097v01-00

NL

Amendement 41
Artikel 15, lid 3, letter a)

a) uiterlijk op 31 maart 2011, een 
tussentijds evaluatieverslag over de 
behaalde resultaten en de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de uitvoering 
van dit programma;

a) uiterlijk op 31 maart 2010, een 
tussentijds evaluatieverslag over de 
behaalde resultaten en de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de uitvoering 
van dit programma;

Motivering

Het programma zou baat hebben bij tussentijdse evaluatie op een vroeger tijdstip.

Amendement 42
Artikel 15, lid 3, letter b)

b) uiterlijk op 30 augustus 2012, een 
mededeling over de voortzetting van dit 
programma;

b) uiterlijk op 31 december 2011, een 
mededeling over de voortzetting van dit 
programma;

Motivering

Het zou beter zijn als de mededeling over de voortzetting van het programma eerder komt.


