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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Walka z przemocą (Daphne) 
oraz profilaktyka i informacja antynarkotykowa” jako część programu ogólnego 
„Prawa podstawowe i sprawiedliwość”
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0122)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0388/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji z dnia .... (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej na lata 2007-2013 program 
szczegółowy „Walka z przemocą (Daphne) 
oraz profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa” jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”

Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej na lata 2007-2013 program 
szczegółowy w celu zapobiegania i 
zwalczania przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony 
ofiar i grup zagrożonych (program 
Daphne III) jako część programu ogólnego 
„Prawa podstawowe i sprawiedliwość

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu legislacyjnego: przyjęcie niniejszej poprawki 
oznacza konieczność wprowadzenia poprawek technicznych w całym tekście)   

Uzasadnienie

W związku z wagą i odmiennym charakterem podejmowanych przez Wspólnotę środków 
związanych ze zwalczaniem przemocy oraz profilaktyką i informacją antynarkotykową, te 
kwestie nie powinny być traktowane w ramach jednego programu szczegółowego „Walka z 
przemocą (Daphne) oraz profilaktyka i informacja antynarkotykowa”, ale raczej w dwóch 
oddzielnych programach szczegółowych:    “Daphne III” oraz “Profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa”. Komisja potwierdziła swoje poparcie dla tej propozycji oraz dla 
uwzględnienia poprawek mających na celu rozdzielenie jej wniosku na dwie decyzje.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2

2. Działalność Wspólnoty powinna 
uzupełniać krajowe działania mające na 
celu poprawę zdrowia publicznego, 
eliminując źródła zagrożeń dla zdrowia 
ludzkiego i ograniczając szkody zdrowotne 
związane z uzależnieniem od narkotyków.

2. Działalność Wspólnoty powinna 
uzupełniać krajowe działania mające na 
celu poprawę zdrowia publicznego, 
eliminując źródła zagrożeń dla zdrowia 
ludzkiego i ograniczając szkody 
zdrowotne. 

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

7. Parlament Europejski wezwał Komisję 
do opracowania i wdrożenia programów 
działań mających na celu walkę z tego 
rodzaju przemocą, między innymi w 
swoich rezolucjach z dnia 19 maja 2000 r. 
w sprawie komunikatu Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego „O dalsze 
działania w walce z handlem kobietami” 
oraz z 20 września 2001 r. w sprawie 
okaleczania kobiecych organów płciowych

7. Parlament Europejski wezwał Komisję 
do opracowania i wdrożenia programów 
działań mających na celu walkę z tego 
rodzaju przemocą, między innymi w 
swoich rezolucjach z dnia 19 maja 2000 r. 
w sprawie komunikatu Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego  „O dalsze 
działania w walce z handlem kobietami” 
oraz z 20 września 2001 r. w sprawie 
okaleczania kobiecych organów 
płciowych, z 17 stycznia 2006 r. w sprawie 
strategii zapobiegania przemytowi i 
seksualnemu wykorzystywaniu kobiet i 
dzieci, oraz z 2 lutego 2006 r. w sprawie 
obecnej sytuacji związanej ze zwalczaniem 
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przemocy wobec kobiet i innych 
przyszłych działań.  

Uzasadnienie

Komisja powinna uwzględnić także ostatnie rezolucje Parlamentu Europejskiego. 

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 11

11. Ponieważ wyniki badań dowodzą, że 
zachorowalność i śmiertelność w związku 
z uzależnieniem od narkotyków dotyczą 
sporej liczby obywateli Europy, 
szkodliwość zdrowotna tego uzależnienia 
stanowi poważny problem w dziedzinie 
zdrowia publicznego.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 12

12. W komunikacie Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
wyników końcowej oceny strategii oraz 
planu działań UE w zakresie narkotyków 
(2000-2004)1 wskazano na potrzebę 
regularnego angażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w formułowanie polityki 
UE dotyczącej narkotyków.
___________
1 COM(2004)0707.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 13
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13. Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady przyjmująca program działania w 
dziedzinie zdrowia publicznego (2003-
2008) obejmuje opracowywanie strategii i 
środków dotyczących uzależnienia od 
narkotyków jako jednego z istotnych 
czynników decydujących o zdrowiu osoby, 
związanych ze stylem życia.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 14

14. W swoim zaleceniu z dnia 18 czerwca 
2003 r. w sprawie profilaktyki i 
ograniczania szkód zdrowotnych w 
związku z uzależnieniem od narkotyków1

Rada zaleciła, aby Państwa Członkowskie 
za cel w zakresie zdrowia publicznego 
postawiły sobie profilaktykę 
antynarkotykową i ograniczanie zagrożeń 
związanych z narkomanią oraz opracowały 
i wdrażały odpowiednie, kompleksowe 
strategie.
_________________
1 Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 31.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 15

15. W grudniu 2004 roku Rada Europejska 
zatwierdziła strategię antynarkotykową 
Unii Europejskiej na lata 2005-2012, 
obejmującą wszystkie dotyczące 
narkotyków działania UE oraz 
wyznaczającą główne cele. Należy do nich 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej 

skreślony
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poprzez zapobieganie i ograniczanie 
zażywania narkotyków, uzależnienia 
narkotykowego oraz związanych z 
narkotykami szkód zdrowotnych i 
społecznych.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 16

16. Komisja przyjęła swój plan działań w 
zakresie narkotyków na lata 2005-2008 
jako podstawowy instrument przełożenia 
na konkretne działania strategii 
antynarkotykowej Unii Europejskiej na lata 
2005-2012. Ostatecznym celem planu 
działań jest znaczne ograniczenie 
rozpowszechnienia zażywania narkotyków 
w społeczeństwie oraz ograniczenie szkód 
społecznych i zdrowotnych 
powodowanych przez zażywanie 
zakazanych narkotyków i handel nimi.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 17

17. Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i 
długoterminowych – konsekwencji 
przemocy i narkotyków dla zdrowia oraz 
rozwoju psychologicznego i społecznego 
osób, rodzin i społeczności, oraz dla 
równych szans dotkniętych tym 
problemem osób, a także wysokich 
kosztów społecznych i ekonomicznych dla 
ogółu społeczeństwa.

17. Istotne i niezbędne jest zrozumienie 
poważnych – bezpośrednich i 
długoterminowych – konsekwencji 
przemocy dla zdrowia oraz rozwoju 
psychologicznego i społecznego osób, 
rodzin i społeczności, oraz dla równych 
szans dotkniętych tym problemem osób, a 
także wysokich kosztów społecznych i 
ekonomicznych dla ogółu społeczeństwa.  
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Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 17a (nowy)

17 a) Koniecznie jest uznanie, że pewne 
grupy, w tym kobiety należące do 
mniejszości etnicznych, kobiety-uchodźcy, 
kobiety migrujące, kobiety żyjące w 
ubóstwie w społecznościach wiejskich lub 
odległych od centrum, kobiety zamknięte 
w zakładach lub więzieniach, dzieci płci 
żeńskiej, kobiety o orientacji 
homoseksualnej, kobiety 
niepełnosprawne, kobiety starsze wiekiem 
są w szczególny sposób narażone na 
przemoc.   

Uzasadnienie

Przypomnienie, że należy zwrócić szczególną uwagę na te grupy przy opracowywaniu 
programu, w związku z faktem, że są one narażone one na zwiększone ryzyko przemocy.  

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 18

18. Unia Europejska może wnieść wartość 
dodaną do działań podejmowanych przez 
Państwa Członkowskie w zakresie 
informacji i profilaktyki antynarkotykowej, 
uzupełniając te działania oraz dążąc do 
uzyskania synergii.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 20a (nowy)

20 a) W programie należy zwrócić uwagę 
na dzieci ulicy, których sytuacja stała się 
dramatyczna, ponieważ dzieci ulicy nie 
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tylko stają się ofiarami handlarzy 
narkotykami i ludźmi, ale są także 
narażone na przemoc i wykorzystywanie 
seksualnie.   Aby zapewnić reintegrację 
tych dzieci w społeczeństwie, potrzebny 
jest program, który zapewni rozwiązanie 
problemów społecznych i rodzinnych oraz 
uwzględni potrzeby tych dzieci.  

Uzasadnienie

Dzieci żyjące na ulicy zazwyczaj zostawiły swoje rodziny, ponieważ były już ofiarami 
przemocy w ich kręgu.  Przeważnie przystają do gangów młodzieżowych, które są 
kontrolowane przez handlarzy narkotykami i innych grup kryminalnych. Im szybciej oraz 
wcześniej takimi dziećmi zainteresują się organizacje opieki społecznej, tym większe są szanse 
na ich udany powrót do społeczeństwa. Zapewnienie im wykształcenia i szkoleń zawodowych 
może zapobiec ich ewentualnemu powrotowi do życia na ulicy.    

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 21

21. Cele proponowanego działania, a 
mianowicie zapobieganie i zwalczanie 
wszystkich form przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet oraz profilaktyka i 
informacja antynarkotykowa, nie mogą 
być w zadowalający sposób realizowane 
przez Państwa Członkowskie ze względu 
na potrzebę wymiany informacji na 
poziomie UE oraz rozpowszechniania 
dobrych praktyk na terenie całej 
Wspólnoty. Cele te można lepiej osiągnąć 
na poziomie wspólnotowym. Zgodnie z 
zasadą pomocniczości zapisaną w art. 5 
Traktatu Wspólnota może przyjmować 
środki ze względu na potrzebę 
skoordynowanego i interdyscyplinarnego 
działania oraz z uwagi na rozmiary lub 
skutki proponowanych działań. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności ustanowioną w 
tym artykule niniejsza decyzja nie 
wykracza poza to, co jest niezbędne do 
osiągnięcia tych celów.

21. Cele proponowanego działania, a 
mianowicie zapobieganie i zwalczanie 
wszystkich form przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet, nie mogą być w 
zadowalający sposób realizowane przez 
Państwa Członkowskie ze względu na 
potrzebę wymiany informacji na poziomie 
UE oraz rozpowszechniania dobrych 
praktyk na terenie całej Wspólnoty.  Cele 
te można lepiej osiągnąć na poziomie 
wspólnotowym.  Zgodnie z zasadą 
pomocniczości zapisaną w art. 5 Traktatu 
Wspólnota może przyjmować środki ze 
względu na potrzebę skoordynowanego i 
interdyscyplinarnego działania oraz z 
uwagi na rozmiary lub skutki 
proponowanych działań.  Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności ustanowioną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
tych celów.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.
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Poprawka 15
Artykuł 1 tytuł

Utworzenie programu Przedmiot, treść i zakres 

Uzasadnienie

W przypadku rozdzielenia, wniosek nie spowoduje powstania nowego programu, ale raczej 
trzeciej fazy programu Daphne. 

Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 1

1 Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
program „Walka z przemocą (Daphne) 
oraz profilaktyka i informacja 
antynarkotykowa”, zwany dalej 
„programem”, jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”, aby w ten sposób 
przyczynić się do wzmocnienia przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
program w celu zapobiegania i zwalczania 
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 
oraz w celu ochrony ofiar i grup 
zagrożonych (Daphne III), zwany dalej 
„programem”, jako część programu 
ogólnego „Prawa podstawowe i 
sprawiedliwość”, aby w ten sposób 
przyczynić się do wzmocnienia przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 2a (nowy)

Dla potrzeb programu Daphne III, 
określenie “dzieci” powinno dotyczyć 
nastolatków do 18-go roku życia, zgodnie 
z międzynarodowymi umowami 
odnoszącymi się do praw dzieci.  

Uzasadnienie

Podanie definicji „dzieci i młodzieży” jest konieczne, aby wyznaczyć zakres programu. 
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Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 2b (nowy)

Jednakże projekty zawierające działania 
nastawione na poszczególne grupy 
beneficjentów takich jak „nastolatki” (13-
19 lat) lub ludzie wieku 12-25 lat powinny 
zostać zakwalifikowane do kategorii tzw. 
„młodzieży”. 

Uzasadnienie

Podanie definicji „dzieci i młodzieży” jest konieczne, aby wyznaczyć zakres programu. 

Poprawka 19
Artykuł 2 ustęp 1 punkt a)

a) Wkład w ustanowienie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości poprzez zwalczanie 
przemocy oraz informację i profilaktykę 
antynarkotykową.

Wkład w ustanowienie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości poprzez zwalczanie i 
zapobiegania przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet..

Uzasadnienie

W związku z popr. 1. Należy wyraźnie określić cele programu. 

Poprawka 20
Artykuł 2 ustęp 1 punkt b)

b) Ochrona obywateli przed przemocą oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

b) Ochrona dzieci, młodzieży i kobiet 
przed przemocą oraz osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
fizycznego i psychicznego, dobrobytu i 
spójności społecznej. 

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić cele programu.

Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 1 punkt c)
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c) Zapobieganie i ograniczanie zażywania 
narkotyków, uzależnienia narkotykowego 
oraz szkód związanych z narkotykami.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 22
Artykuł 2 ustęp 2

2. Nie uchybiając celom i kompetencjom 
Wspólnoty Europejskiej, ogólnym celem 
programu jest wspieranie rozwoju polityk 
Wspólnoty, w szczególności związanych z 
ochroną zdrowia publicznego, równością 
płci, ochroną praw dzieci oraz
zwalczaniem handlu ludźmi i 
wykorzystywania seksualnego.

2. Nie uchybiając celom i kompetencjom 
Wspólnoty Europejskiej, ogólnym celem 
programu jest wspieranie rozwoju polityk 
Wspólnoty, w szczególności związanych z 
ochroną zdrowia publicznego, zwłaszcza w 
odniesieniu do dzieci, młodzieży i kobiet,
równością płci, zwalczaniem przemocy w 
rodzinie, zwalczaniem przemocy związanej 
z płcią w sytuacjach konfliktowych,
ochroną praw dzieci oraz zwalczaniem 
handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego, oraz zwalczaniem 
okaleczania kobiecych narządów 
płciowych. 

Uzasadnienie

Należy nadać priorytetowe znaczenie zwalczaniu przemocy w rodzinie i zwalczaniu 
okaleczania kobiecych narządów płciowych, w związku z tym muszą zostać wymienione wśród 
innych celów ogólnych.

Poprawka 23
Artykuł 3 punkt a) punktor punkt 1a (nowy)

•  poprzez zapewnienie organizacjom 
pozarządowym oraz innym organizacjom 
możliwości korzystania z helpdesku w celu 
wsparcia przy realizacji ich projektów 
oraz pozostawania w kontakcie z innymi 
partnerami;
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Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe, zwłaszcza po raz pierwszy współpracujące przy programie 
Daphne, mogą nie dysponować wystarczającym doświadczeniem i wiedzą z zakresu dorobku 
programu.

Poprawka 24
Artykuł 3 punkt a) punktor punkt 1b (nowy)

•  poprzez ustanowienie zespołów 
doradczych dostarczających wskazówek 
Komisji na temat uwarunkowań 
społecznych, kulturowych i politycznych w 
związku z wyborem projektów i 
działaniami uzupełniającymi. W 
zespołach doradczych znajdą się 
przedstawiciele odpowiednich komisji 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przedstawiciele głównych organizacji 
pozarządowych z danej dziedziny;  

Uzasadnienie

Komisja, w której gestii leży wybór i realizacja projektów, dysponuje ograniczoną wiedzą na 
temat społecznych, kulturowych i politycznych uwarunkowań w państwach członkowskich.  

Poprawka 25
Artykuł 3 punkt a) punktor punkt 2a (nowy)

•  poprzez ustanowienie Europejskiego 
roku walki z przemocą wobec kobiet oraz 
wspieranie związanych z tym wydarzeniem 
działań; 

Uzasadnienie

Europejski rok walki z przemocą wobec kobiet byłby znaczący i wartościowy dla zwiększenia 
świadomości oraz dzielenia się dobrymi praktykami, w związku z tym należy poprzeć tę 
inicjatywę w programie Daphne.  

Poprawka 26
Artykuł 3 punkt a) punktor punkt 4

•  poprzez identyfikację i intensyfikację 
działań przyczyniających się do 

• poprzez identyfikację i intensyfikację 
działań przyczyniających się do 
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pozytywnego traktowania osób narażonych 
na przemoc, mianowicie postępowanie 
zachęcające do szacunku dla takich osób 
oraz propagujące ich dobre samopoczucie i 
samorealizację.

pozytywnego traktowania dzieci, młodzieży 
i kobiet będących ofiarami przemocy 
oraz/lub narażonych na przemoc, 
mianowicie postępowanie zachęcające do 
szacunku dla takich osób oraz propagujące 
ich dobre samopoczucie i samorealizację.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić cele programu.

Poprawka 27
Artykuł 3 punkt b) punktor punkt 4

•  badanie zjawisk związanych z przemocą 
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się 
nimi na wszystkich poziomach 
społeczeństwa;

• badanie zjawisk związanych z przemocą 
celem zgłębienia jej przyczyn i zajęcia się 
nimi na wszystkich poziomach 
społeczeństwa oraz możliwych metod 
zapobiegawczych;

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić cele programu.

Poprawka 28
Artykuł 3 punkt b) punktor punkt 5

•  podnoszenie świadomości problemów 
zdrowotnych i społecznych 
powodowanych przez narkomanię oraz 
zachęcanie do otwartego dialogu mającego 
na celu propagowanie lepszego 
zrozumienia zjawiska narkomanii.

skreślony

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 29
Artykuł 3 punkt c)

c) Angażowanie społeczeństwa c) Angażowanie społeczeństwa 
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obywatelskiego w realizację i rozwój 
strategii i planów działań UE w zakresie 
narkotyków.

obywatelskiego w realizację i rozwój 
strategii przeciw handlowi narkotykami i 
planu działania UE w celu zwalczania i 
zapobiegania przemytowi ludzi.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 30
Artykuł 3 punkt d)

d) Monitorowanie, realizacja i ocena 
realizacji poszczególnych zadań w ramach 
planów działań w zakresie narkotyków na 
lata 2005-2008 oraz 2009-2012.

Monitorowanie, realizacja i ocena 
realizacji poszczególnych zadań w ramach 
planu działania w celu zwalczania i 
zapobiegania przemytowi ludzi.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 31
Artykuł 4 punkt b)

b) konkretne projekty ponadnarodowe 
leżące w interesie Wspólnoty, 
przedstawione przez co najmniej trzy 
Państwa Członkowskie zgodnie z 
warunkami określonymi w rocznych 
programach pracy; lub

konkretne projekty ponadnarodowe leżące 
w interesie Wspólnoty, przedstawione 
przez co najmniej trzy państwa, z których 
dwa muszą być państwami członkowskimi,
zgodnie z warunkami określonymi w 
rocznych programach pracy; lub

Uzasadnienie

Program powinien być otwarty dla innych organizacji pozarządowych z danej dziedziny.

Poprawka 32
Artykuł 4 punkt d)

d) dotacja operacyjna na
współfinansowanie wydatków związanych 

d) współfinansowanie organizacji 
pozarządowych pracujących z 
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ze stałym programem prac Europejskiej 
Federacji na rzecz Dzieci Zaginionych i 
Wykorzystywanych Seksualnie, która w 
dziedzinie praw dzieci i ich ochrony 
realizuje cel leżący w ogólnym interesie 
europejskim.

zaginionymi i wykorzystywanymi 
seksualnie dziećmi, walka z 
uprowadzaniem dzieci i pedofilią, gdyż te 
organizacje pozarządowe realizują cele w 
dziedzinie praw dzieci i ich ochrony leżące
w ogólnym interesie europejskim.

Uzasadnienie

Program powinien być otwarty dla innych organizacji pozarządowych z danej dziedziny.

Poprawka 33
Artykuł 5 punkt c)

c) Możliwe jest zaproszenie do 
uczestnictwa w projektach krajów 
kandydujących nie uczestniczących w 
przedmiotowym programie, o ile przyczyni 
się to do przygotowania tych krajów do 
przystąpienia, a także inne kraje trzecie nie 
uczestniczące w programie, o ile służy to 
jego celom.

Możliwe jest zaproszenie do uczestnictwa 
w projektach krajów kandydujących nie 
uczestniczących w przedmiotowym 
programie, o ile przyczyni się to do 
przygotowania tych krajów do 
przystąpienia, a także innych krajów
trzecich nie uczestniczących w programie, 
o ile służy to jego celom, w szczególności 
krajów Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej zgodnie z porozumieniami o 
partnerstwie i współpracy z nimi 
zawartymi, krajów AKP leżących w 
basenie Morza Śródziemnego w ramach 
zawartych z nimi porozumień.

(Patrz: sformułowanie art. 3, Dostęp do programu, 2002/630/JHA Decyzja Rady z 22 lipca 
2002 r. ustanawiająca program ramowy w sprawie współpracy policyjnej i sądowej w 

sprawach karnych (AGIS))

Uzasadnienie

Program powinien być otwarty dla uczestników z innych państw, aby rozszerzyć kontakty z 
tymi państwami partnerskimi oraz zwiększyć efekty i rezultaty „dorobku Daphne”. 

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1 a. Celem Komisji powinno być 
zapewnienie uczestnictwa wszystkich 
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państw, dla których program jest otwarty, 
a w szczególności zachęcenie organizacji 
pozarządowych, a zwłaszcza wzajemnie 
wspierających się sieci, do uczestniczenia 
w nim. 

Uzasadnienie

Dotychczas dziesięć nowych państw członkowskich jedynie w niewielkim stopniu uczestniczyło 
w programie, mimo że występujące tam problemy związane z przemocą są poważniejsze.  
Stosowanie i zarządzanie projektami UE często stanowi obciążenie administracyjne dla 
organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe są zazwyczaj zorganizowane w sieci, 
w związku z tym mają szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu rezultatów. 

Poprawka 35
Artykuł 6

1. Program przeznaczony jest dla 
wszystkich grup, które bezpośrednio lub 
pośrednio zajmują się zjawiskami 
przemocy i narkomanii.

1. Program przeznaczony jest dla 
wszystkich grup, które bezpośrednio lub 
pośrednio zajmują się zjawiskami 
przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w 
ramach zapobiegania przemocy.

2. Głównymi grupami docelowymi są 
ofiary przemocy i grupy nią zagrożone. 
Pozostałe grupy docelowe obejmują 
między innymi kadrę nauczycielską i 
edukacyjną, policję, pracowników 
socjalnych, władze lokalne i krajowe, 
personel medyczny i paramedyczny, 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe.  
Istotne jest również, aby myśleć o 
programach terapii dla ofiar z jednej 
strony, a dla sprawców z drugiej, w ramach 
zapobiegania przemocy.

3. W odniesieniu do problemu narkotyków 
do grup ryzyka zalicza się młodzież, grupy 
szczególnego ryzyka i środowiska 
patologiczne, które należy określić jako 
grupy docelowe. Pozostałe grupy docelowe 
obejmują między innymi kadrę 
nauczycielską i edukacyjną, pracowników 
socjalnych, władze lokalne i krajowe, 
personel medyczny i paramedyczny, 
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pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
organizacje pozarządowe, związki 
zawodowe i wspólnoty wyznaniowe.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 36
Artykuł 6 ustęp 2

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone. Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe. Istotne jest również, aby 
myśleć o programach terapii dla ofiar z 
jednej strony, a dla sprawców z drugiej, w
ramach zapobiegania przemocy.

2. W odniesieniu do zwalczania przemocy 
głównymi grupami docelowymi są ofiary 
przemocy i grupy nią zagrożone, zwłaszcza 
dzieci, młodzież i kobiety..  Pozostałe 
grupy docelowe obejmują między innymi 
kadrę nauczycielską i edukacyjną, policję, 
pracowników socjalnych, władze lokalne i 
krajowe, personel medyczny i 
paramedyczny, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, 
związki zawodowe i wspólnoty 
wyznaniowe.  

Uzasadnienie

Program powinien przede wszystkim skupić się na zwalczaniu i zapobieganiu przemocy oraz 
na ofiarach przemocy. 

Poprawka 37
Artykuł 7

Dostęp do przedmiotowego programu jest 
otwarty dla publicznych i prywatnych 
organizacji i instytucji (władz lokalnych na 
właściwym poziomie, wydziałów 
uniwersytetów, ośrodków badawczych) 
zajmujących się zapobieganiem i 
zwalczaniem przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet lub ochroną przed taką 
przemocą, lub zapewnianiem wsparcia 
ofiarom, lub realizacją działań celowych 
skierowanych na propagowanie braku 
akceptacji dla takiej przemocy bądź na 

Dostęp do przedmiotowego programu jest 
otwarty dla publicznych i prywatnych 
organizacji i instytucji (władz lokalnych na 
właściwym poziomie, wydziałów 
uniwersytetów, ośrodków badawczych) 
zajmujących się zapobieganiem i 
zwalczaniem przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet lub ochroną przed taką 
przemocą, lub zapewnianiem wsparcia 
ofiarom, lub realizacją działań celowych 
skierowanych na propagowanie braku 
akceptacji dla takiej przemocy bądź na 
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zachęcanie do zmiany postaw i zachowań 
wobec szczególnie narażonych grup i ofiar 
przemocy. Program jest także otwarty dla 
publicznych i prywatnych organizacji i 
instytucji (władz lokalnych na właściwym 
poziomie, wydziałów uniwersytetów, 
ośrodków badawczych) zajmujących się 
informacją i profilaktyką 
antynarkotykową.

zachęcanie do zmiany postaw i zachowań 
wobec szczególnie narażonych grup i ofiar 
przemocy. 

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 38
Artykuł 10 ustęp 1

1. Komisja wspierana jest przez Komitet 
składający się z przedstawicieli Państw 
Członkowskich, któremu przewodniczy 
przedstawiciel Komisji, zwany dalej 
„Komitetem”.

1. Komisja wspierana jest przez 
uformowany przy zachowaniu równości 
płci Komitet składający się z 
przedstawicieli Państw Członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji, zwany dalej „Komitetem”.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę charakter programu, jest to istotne.

Poprawka 39
Artykuł 11 ustęp 1

1. Dążyć się będzie do synergii i 
komplementarności z innymi 
instrumentami Wspólnoty, w szczególności 
z programami ogólnymi „Bezpieczeństwo i 
ochrona wolności” oraz „Solidarność i 
zarządzanie przepływami migracyjnymi”, z 
7. programem ramowym w dziedzinie 
badań i rozwoju, z programami w 
dziedzinie ochrony zdrowia oraz z 
programem „Bezpieczny internet +”.
Aktywnie dążyć się będzie do 
komplementarności z działaniami 
Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii. Element 

1. Dążyć się będzie do synergii i 
komplementarności z innymi 
instrumentami Wspólnoty, w szczególności 
z programami ogólnymi „Bezpieczeństwo i 
ochrona wolności” oraz „Solidarność i 
zarządzanie przepływami migracyjnymi”, z 
7. programem ramowym w dziedzinie 
badań i rozwoju, z programami w 
dziedzinie ochrony zdrowia oraz z 
programem „Bezpieczny internet +”.  
Element statystyczny informacji o 
przemocy i narkotykach będzie 
opracowywany we współpracy z 
Państwami Członkowskimi, w miarę 
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statystyczny informacji o przemocy i 
narkotykach będzie opracowywany we 
współpracy z Państwami Członkowskimi, 
w miarę potrzeby przy wykorzystaniu 
wspólnotowego programu statystycznego.

potrzeby przy wykorzystaniu 
wspólnotowego programu statystycznego.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 40
Artykuł 12 ustęp 1

1. Ustala się budżet na realizację 
przedmiotowego instrumentu w wysokości 
138,2 mln EUR na okres wskazany w art. 
1.

1. Ustala się budżet na realizację 
przedmiotowego instrumentu w wysokości 
115,87 mln EUR na okres wskazany w art. 
1.

Uzasadnienie

W związku z popr. 1.

Poprawka 41
Artykuł 15 ustęp 3 punkt a)

a) śródokresowe sprawozdanie oceniające 
uzyskane wyniki oraz aspekty jakościowe i 
ilościowe dotyczące realizacji niniejszego 
programu – nie później niż do dnia 31 
marca 2011 r.;

a) śródokresowe sprawozdanie oceniające 
uzyskane wyniki oraz aspekty jakościowe i 
ilościowe dotyczące realizacji niniejszego 
programu – nie później niż do dnia 31 
marca 2010 r.;

Uzasadnienie

Program zostanie poddany wcześniejszej tymczasowej ocenie.

Poprawka 42
Artykuł 15 ustęp 3 punkt b)

b) komunikat w sprawie kontynuacji 
niniejszego programu – nie później niż do 
dnia 30 sierpnia 2012 r.;

b) komunikat w sprawie kontynuacji 
niniejszego programu – nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2011 r.;
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Uzasadnienie

Zostanie przedstawiony uprzedni komunikat w sprawie kontynuacji programu. 


