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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
programa específico «Luta contra a violência (Daphne) e informação e prevenção em 
matéria de droga» para o período de 2007 a 2013 no âmbito do  programa geral 
«Direitos fundamentais e justiça»
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0122)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 152º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0388/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o(s) parecer(es) da ... e da ... (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão e ao Conselho que procedam à divisão da proposta de decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa específico "Luta contra a 
violência (Daphne) e informação e prevenção em matéria de droga" em duas partes 
separadas, uma que estabelece um programa específico "Prevenção e combate à violência 
contra as crianças, os jovens e as mulheres e protecção das vítimas e dos grupos de risco
(Daphne III) e outra que estabelece um programa específico "Informação e prevenção em
matéria de droga", respectivamente, e a incorporar as alterações aprovadas pelo 
Parlamento na decisão correspondente;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretenda alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o programa 

Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece o programa 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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específico «Luta contra a violência
(Daphne) e informação e prevenção em 
matéria de droga» para o período de 2007
a 2013 no âmbito do  programa geral 
«Direitos fundamentais e justiça»

específico "Prevenção e combate à 
violência contra as crianças, os jovens e 
as mulheres e protecção das vítimas e dos 
grupos de risco (Daphne III) para o 
período de 2007 a 2013 no âmbito do 
programa geral «Direitos fundamentais e 
justiça»

A presente alteração aplica-se ao conjunto do texto legislativo; a sua aprovação implicará a 
necessidade de ajustes técnicos ao longo do texto.

Justificação

Dada a importância e as características diferentes das medidas comunitárias no que respeita 
à luta contra a violência e a informação e prevenção em matéria de droga, estas questões não 
deveriam ser abordadas num único programa específico. "Luta contra a violência (Daphne) e 
informação e prevenção em matéria de droga", mas em dois programas específicos distintos: 
"Daphne III" e"Informação e prevenção em matéria de droga". A Comissão confirmou que 
está disposta a aceitar esta abordagem e a ter em conta as alterações que visam dividir a sua 
proposta em duas decisões separadas.

Alteração 2
Considerando 2

(2) A acção da Comunidade deve 
complementar as políticas nacionais 
destinadas a melhorar a saúde pública, a 
prevenir as causas de perigo para a saúde 
humana e a reduzir os efeitos nocivos da 
toxicodependência para a saúde.

(2) A acção da Comunidade deve 
complementar as políticas nacionais 
destinadas a melhorar a saúde pública, a 
prevenir as causas de perigo para a saúde 
humana e a reduzir os efeitos nocivos para 
a saúde.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 3
Considerando 7

(7) O Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que elaborasse e executasse 
programas de acção para combater estas 
formas de violência, nomeadamente nas 
suas resoluções de 19 de Maio de 2000 
sobre a Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu relativa 
a novas acções na luta contra o tráfico de 

(7) O Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão que elaborasse e executasse 
programas de acção para combater estas 
formas de violência, nomeadamente nas 
suas resoluções de 19 de Maio de 2000 
sobre a Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu relativa 
a novas acções na luta contra o tráfico de 
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mulheres, e de 20 de Setembro de 2001 
sobre as mutilações genitais femininas.

mulheres, de 20 de Setembro de 2001 
sobre as mutilações genitais femininas, de 
17 de Janeiro de 2006 sobre estratégias de 
prevenção do tráfico de mulheres e 
crianças vulneráveis a exploração sexual
e de 2 de Fevereiro de 2006 sobre o 
combate à violência contra as mulheres e 
eventuais futuras acções.

Justificação

A Comissão deveria ter em conta igualmente as resoluções mais recentes do Parlamento 
Europeu.

Alteração 4
Considerando 11

(11) Dado que os estudos indicam que a 
morbilidade e a mortalidade ligadas à 
toxicodependência afectam um número 
considerável de cidadãos europeus, os 
efeitos nocivos para a saúde associados à 
toxicodependência constituem um 
problema grave de saúde pública.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 5
Considerando 12

(12) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
os resultados da avaliação final da 
Estratégia da União Europeia de Luta 
contra a Droga e do Plano de Acção da 
União Europeia em matéria de luta 
contra a droga (2000-2004)1 salientou a 
necessidade de associar regularmente a 
sociedade civil à elaboração das políticas 
comunitárias no domínio da droga.

Suprimido

___________________________

1 COM(2004) 707.
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Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 6
Considerando 13

(13) A decisão do Parlamento Europeu e 
do Conselho que adopta um programa de 
acção comunitário no domínio da saúde 
pública (2003-2008) inclui o 
desenvolvimento de estratégias e medidas 
de luta contra a toxicodependência como 
uma das principais determinantes da 
saúde relacionadas com o estilo de vida.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 7
Considerando 14

(14) Na sua recomendação relativa à 
prevenção e redução dos efeitos nocivos 
da toxicodependência para a saúde1, o 
Conselho recomendou que os Estados-
Membros estabeleçam como objectivo de 
saúde pública a prevenção da 
toxicodependência e a redução dos riscos 
a ela associados, e elaborem e apliquem 
estratégias globais nesse sentido

Suprimido

_________________________

1 JO L 165 de 3.7.2003, p. 31.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 8
Considerando 15

(15) Em Dezembro de 2004, o Conselho 
Europeu subscreveu a Estratégia da 

Suprimido
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União Europeia de Luta contra a Droga 
2005-2012, que engloba o conjunto das 
actividades da União Europeia no 
domínio da droga e estabelece as grandes 
metas a atingir, as quais consistem em 
alcançar um nível elevado de protecção 
da saúde, de bem-estar e de coesão social 
através da prevenção e redução do 
consumo de droga, da toxicodependência 
e das consequências nefastas da droga em 
termos sociais e de saúde.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 9

Considerando 16

(16) A Comissão adoptou o seu Plano de 
Acção em matéria de luta contra a droga 
para 2005 a 2008, o qual constitui um 
instrumento essencial para traduzir a 
Estratégia da União Europeia de Luta 
contra a Droga em acções concretas. O 
objectivo final do Plano de Acção consiste 
em reduzir de forma significativa o 
consumo de drogas entre a população e 
diminuir os efeitos perniciosos em termos 
sociais e de saúde causados pelo consumo 
e pelo tráfico de drogas ilícitas.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 10
Considerando 17

(17) É importante e necessário reconhecer 
as graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência e da droga para a 

(17) É importante e necessário reconhecer 
as graves implicações, imediatas e a longo 
prazo, da violência para a saúde, o 
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saúde, o desenvolvimento psicológico e 
social e para a igualdade de oportunidades 
das pessoas atingidas, para os indivíduos, 
as famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para 
a sociedade em geral.

desenvolvimento psicológico e social e 
para a igualdade de oportunidades das 
pessoas atingidas, para os indivíduos, as 
famílias e as comunidades, bem como os 
elevados custos sociais e económicos para 
a sociedade em geral

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 11
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) É necessário reconhecer que 
algumas pessoas, nomeadamente as 
mulheres pertencentes a grupos 
minoritários, as mulheres refugiadas, as 
mulheres migrantes, as mulheres que 
vivem em estado de pobreza em 
comunidades fixadas em zonas rurais ou 
afastadas, as mulheres que se encontram 
internadas em instituições ou 
encarceradas, as meninas, as lésbicas, as 
mulheres com deficiência, as idosas, por 
exemplo, são particularmente vulneráveis 
à violência.

Justificação

O objectivo é recordar que deve ser dada especial atenção aos grupos em questão no que 
respeita à aplicação do programa, em virtude do facto de estarem mais expostos ao risco de 
serem vítimas da violência.

Alteração 12
Considerando 18

(18) A União Europeia pode proporcionar 
valor acrescentado às acções a 
desenvolver pelos Estados-Membros no 
domínio da informação e da prevenção 
em matéria de droga completando essas 
acções e promovendo sinergias.

Suprimido
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Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 13
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Há que dar atenção no programa 
à situação das crianças da rua, situação 
que está a agravar-se, uma vez que as 
crianças da rua não são apenas vítimas de 
traficantes de drogas e de seres humanos, 
mas também de violência e abuso sexual. 
A fim de reintegrar essas crianças na 
sociedade, é necessário um programa que 
forneça resposta aos problemas sociais e 
familiares e tenha em conta as 
necessidades dessas crianças.

Justificação

De um modo geral, as crianças da rua abandonam as suas famílias pelo facto de já terem 
sido vítimas da violência no contexto familiar. Acabam por se juntar a bandos de crianças 
que são controlados por traficantes de droga e outros grupos criminosos. No interesse dessas 
crianças, quanto mais cedo forem tomadas a cargo por organizações de assistência social e 
quanto menor a sua idade para esse efeito, maior êxito terá a sua reintegração, ao passo que 
a educação e formação vocacional que irão receber poderão evitar um eventual retorno à 
vida nas ruas.

Alteração 14
Considerando 21

(21) Os objectivos da acção proposta, ou 
seja, a prevenção e o combate em relação a 
todas as formas de violência contra as 
crianças, os adolescentes e as mulheres e a 
prevenção e a informação em matéria de 
droga, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros devido 
à necessidade de um intercâmbio de 
informações a nível comunitário e da 
difusão de boas práticas à escala 
comunitária. Estes objectivos podem ser 
mais bem alcançados a nível comunitário. 
Devido à necessidade de uma abordagem 
coordenada e multidisciplinar e à dimensão 

(21) Os objectivos da acção proposta, ou 
seja, a prevenção e o combate em relação a 
todas as formas de violência contra as 
crianças, os jovens e as mulheres não
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido à necessidade de 
um intercâmbio de informações a nível 
comunitário e da difusão de boas práticas à 
escala comunitária. Estes objectivos podem 
ser mais bem alcançados a nível 
comunitário. Devido à necessidade de uma 
abordagem coordenada e multidisciplinar e 
à dimensão ou aos efeitos da iniciativa, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
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ou aos efeitos da iniciativa, a Comunidade 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade, 
previsto no mesmo artigo, a presente 
decisão não excede o necessário para 
atingir aqueles objectivos.

conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 15
Artigo 1, título

Criação do programa Objecto, conteúdo e âmbito de aplicação

Justificação

Caso os programas forem divididos, a proposta não irá criar um novo programa mas a fase 
III do programa Daphne.

Alteração 16
Artigo 1, nº 1

1. É criado o programa «Luta contra a 
violência (Daphne) e informação e 
prevenção em matéria de droga», a seguir 
designado o «programa», no âmbito do 
programa geral «Direitos fundamentais e 
justiça», a fim de contribuir para reforçar o 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça.

1. É criado o programa "Prevenção e 
combate à violência contra as crianças, os 
jovens e as mulheres e protecção das 
vítimas e dos grupos de risco" (Daphne 
III) a seguir designado o «programa», no 
âmbito do programa geral «Direitos 
fundamentais e justiça», a fim de contribuir 
para reforçar o espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 17
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Para os efeitos do programa 
Daphne III, o termo "crianças" incluirá 
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os adolescentes até à idade de 18 anos, em 
conformidade com os instrumentos 
internacionais relativos aos direitos da 
criança.

Justificação

É necessária uma definição dos termos "crianças" e "jovens", a fim de delimitar o âmbito de 
aplicação do programa.

Alteração 18
Artigo 1, nº 2 ter (novo)

2 ter. No entanto, os projectos que 
prevêem acções particularmente 
destinadas a determinados grupos 
beneficiários como, por exemplo, os 
"adolescentes" (de 13 a 19 anos) ou as 
pessoas com idade entre 12 e 25 anos, 
serão considerados como destinados à 
categoria denominada "jovens".

Justificação

É necessária uma definição dos termos "crianças" e "jovens", a fim de delimitar o âmbito de 
aplicação do programa.

Alteração 19
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da luta contra a violência e 
através da informação sobre a droga e da 
prevenção do seu consumo.

a) Contribuir para o estabelecimento de um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça através da prevenção e combate à
violência contra as crianças, os jovens e 
as mulheres.

Justificação

Decorre da alteração 1. Importa especificar claramente o objectivo do programa.

Alteração 20
Artigo 2, nº 1, alínea b)

b) Proteger os cidadãos contra a violência 
e obter um nível elevado de protecção da 

b) Proteger as crianças, os jovens e as 
mulheres contra a violência e obter um 
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saúde, de bem-estar e de coesão social. nível elevado de protecção da saúde física 
e mental, de bem-estar e de coesão social.

Justificação

Importa especificar claramente o objectivo do programa.

Alteração 21
Artigo 2, nº 1, alínea c)

c) Prevenir e reduzir o consumo de droga, 
a toxicodependência e os efeitos nocivos 
da droga.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 22
Artigo 2, nº 2

2. Sem prejuízo dos objectivos e 
prerrogativas da Comunidade Europeia, os 
objectivos gerais do programa contribuirão 
para o desenvolvimento das políticas 
comunitárias, mais especificamente no 
domínio da protecção da saúde pública, da 
igualdade entre homens e mulheres, da 
protecção dos direitos das crianças e da 
luta contra o tráfico de seres humanos e a 
exploração sexual.

2. Sem prejuízo dos objectivos e 
prerrogativas da Comunidade Europeia, os 
objectivos gerais do programa contribuirão 
para o desenvolvimento das políticas 
comunitárias, mais especificamente no 
domínio da protecção da saúde pública, em 
particular no que respeita às crianças, aos 
jovens e às mulheres, da igualdade entre 
homens e mulheres, incluindo o combate à 
violência doméstica, da luta contra a 
violência baseada no género em situações 
de conflito, da protecção dos direitos das 
crianças, da luta contra o tráfico de seres 
humanos e a exploração sexual e da luta 
contra a mutilação genital feminina.

Justificação

A luta contra a violência doméstica e contra a mutilação genital feminina deveriam constituir 
prioridades e, por conseguinte, ser mencionadas no âmbito dos objectivos gerais.

Alteração 23
Artigo 3, alínea a), ponto 1 bis (novo)
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• assegurar um serviço de assistência às 
ONG e outras organizações para ajudá-
las na elaboração dos seus projectos e no 
estabelecimento de contactos com outros 
parceiros. 

Justificação

É possível que as ONG, especialmente as que participam pela primeira vez no programa 
Daphne, careçam de experiência e conhecimentos suficientes no que respeita ao programa 
em causa.

Alteração 24
Artigo 3, alínea a), ponto 1 ter (novo)

• criar uma célula de reflexão que será 
incumbida de formular orientações à 
Comissão sobre o contexto social, cultural 
e político no que respeita à selecção dos 
projectos e acções complementares; esta 
célula de reflexão seria composta por 
representantes da comissão competente do 
Parlamento Europeu e incluiria 
representantes das principais ONG cujas 
actividades são abrangidas pelo domínio 
em questão. 

Justificação

A Comissão, que está incumbida da selecção e da execução dos projectos, tem conhecimentos 
limitados no que respeita ao contexto social, cultural e político nos Estados-Membros.

Alteração 25
Artigo 3, alínea a), ponto 2 bis (novo)

• instituir o "Ano Europeu de Combate à 
Violência contra as Mulheres" e apoiar 
as actividades relacionadas com o evento. 

Justificação

A instituição do "Ano Europeu de Combate à Violência contra as Mulheres" seria muito 
importante e valiosa para a sensibilização para boas práticas e seu intercâmbio, devendo ter, 
por conseguinte, o apoio do programa Daphne.
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Alteração 26
Artigo 3, alínea a), ponto 4

• identificar e valorizar as acções que 
contribuam para o tratamento positivo das
pessoas vulneráveis à violência, isto é, uma 
abordagem que favoreça o respeito pelas 
mesmas e promova o seu bem-estar e auto-
realização;

• identificar e valorizar as acções que 
contribuam para o tratamento positivo das 
crianças, jovens e mulheres que são 
vítimas e/ou vulneráveis em relação à 
violência, isto é, uma abordagem que 
favoreça o respeito pelas mesmas e 
promova o seu bem-estar e auto-realização;

Justificação

Importa especificar claramente o objectivo do programa.

Alteração 27
Artigo 3, alínea b), ponto 4

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade;

• estudar os fenómenos relacionados com a 
violência, analisar e combater as causas 
profundas da violência a todos os níveis da 
sociedade e examinar os métodos possíveis 
para a sua prevenção;

Justificação

Importa especificar claramente o objectivo do programa.

Alteração 28

Artigo 3, alínea b), ponto 5

• promover a sensibilização para os 
problemas sociais e de saúde causados 
pelo consumo de droga e encorajar um 
diálogo aberto com vista a promover uma 
melhor compreensão do fenómeno da 
droga.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração 1.
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Alteração 29
Artigo 3, alínea c)

c) Associar a sociedade civil à aplicação e 
ao desenvolvimento da Estratégia e dos
Planos de Acção da União Europeia em 
matéria de droga.

c) Associar a sociedade civil à aplicação e 
ao desenvolvimento da Estratégia  da 
União Europeia em matéria de combate ao 
tráfico de seres humanos e do Plano de 
Acção relativo ao combate e prevenção do 
tráfico de seres humanos.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 30
Artigo 3, alínea d)

d) Acompanhar, aplicar e avaliar as acções 
específicas realizadas no âmbito dos 
Planos de Acção em matéria de droga 
para os períodos compreendidos entre 
2005 e 2008 e 1009 e 2012.

d) Acompanhar, aplicar e avaliar as acções 
específicas realizadas no âmbito do Plano
de Acção relativo ao combate e prevenção 
do tráfico de seres humanos.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 31
Artigo 4, alínea b)

b) Projectos transnacionais específicos de 
interesse comunitário apresentados pelo 
menos por três Estados-Membros, em 
conformidade com as condições previstas 
nos programas de trabalho anuais; ou

b) Projectos transnacionais específicos de 
interesse comunitário apresentados pelo 
menos por três países, devendo dois desses 
países, pelo menos, ser Estados-Membros, 
em conformidade com as condições 
previstas nos programas de trabalho anuais; 
ou

Justificação

O programa deveria permitir a participação de outras ONG relacionadas com o domínio em 
causa.



PE 372.097v01-00 18/22 PR\610851PT.doc

PT

Alteração 32
Artigo 4, alínea d)

d) Subvenção de funcionamento 
destinada a co-financiar as despesas 
associadas ao programa de trabalho 
permanente da Federação Europeia para 
as Crianças Desaparecidas e Vítimas de 
Exploração Sexual, que tem uma missão 
de interesse geral europeu no domínio dos 
direitos e da protecção das crianças.

d) Co-financiamento das ONG cujas 
actividades estão relacionadas com as 
crianças desaparecidas e as crianças 
exploradas sexualmente, o rapto de 
crianças e a pedofilia, uma vez que essas 
ONG têm uma missão de interesse geral 
europeu no domínio dos direitos e da 
protecção das crianças.

Justificação

O programa deveria permitir a participação de outras ONG relacionadas com o domínio em 
causa.

Alteração 33
Artigo 5, alínea c)

c) Os projectos podem também associar 
países candidatos que não participam no 
presente programa, quando tal contribua 
para a sua preparação para a adesão, ou de 
outros países terceiros que não participem 
no presente programa, nos casos em que tal 
seja útil para a finalidade dos projectos.

c) Os projectos podem também associar 
países candidatos que não participam no 
presente programa, quando tal contribua 
para a sua preparação para a adesão, ou de 
outros países terceiros que não participem 
no presente programa, nos casos em que tal 
seja útil para a finalidade dos projectos, 
nomeadamente os países da Europa 
Oriental e Ásia Central, em conformidade 
com os respectivos acordos de parceria e 
cooperação, e os países ACP e os países 
do Mediterrâneo, no âmbito dos seus 
respectivos acordos.

(Ver texto do artigo 3º, Acesso ao programa, da Decisão 2002/630/JAI do Conselho, de 22 de 
Julho de 2002, que estabelece um programa-quadro de cooperação policial e judiciária em 

matéria penal (AGIS)

Justificação

O programa deveria permitir a participação de outros países, a fim de estender as redes a 
esses países parceiros e multiplicar os efeitos e resultados do "acquis" Daphne".

Alteração 34
Artigo 5, nº 1 bis (novo)
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1bis. A Comissão deveria ter em vista 
assegurar a participação de todos os 
países aos quais está aberto o programa e, 
particularmente, encorajar as ONG e, 
sobretudo, os grupos de auto-assistência, 
a participar no mesmo.

Justificação

Até agora, os dez novos Estados-Membros não tiveram uma grande participação, embora os 
problemas relacionados com a violência sejam mais graves nesses países. A apresentação de 
candidaturas à realização de projectos e a gestão dos mesmos representa muitas vezes um 
ónus administrativo para as ONG. Estas, no entanto, já se encontram habitualmente 
organizadas em redes, sendo, por conseguinte, particularmente eficazes na propagação de 
resultados.

Alteração 35
Artigo 6

1. O programa é destinado a todos os 
grupos directa ou indirectamente 
confrontados com os fenómenos da 
violência e da droga.

1. O programa é destinado a todos os 
grupos directa ou indirectamente 
confrontados com os fenómenos da 
violência.

2. No que respeita à luta contra a 
violência, os principais grupos-alvo são as 
vítimas da violência e os grupos de risco. 
Os outros grupos-alvo são, em especial, os 
professores e pessoal docente, a polícia e 
os assistentes sociais, as autoridades locais 
e nacionais, o pessoal médico e 
paramédico, os profissionais da justiça, as 
ONG, os sindicatos e as comunidades 
religiosas. Importa igualmente prever 
programas de tratamento destinados, por 
um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

2. Os principais grupos-alvo são as vítimas 
da violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os 
professores e pessoal docente, a polícia e 
os assistentes sociais, as autoridades locais 
e nacionais, o pessoal médico e 
paramédico, os profissionais da justiça, as 
ONG, os sindicatos e as comunidades 
religiosas. Importa igualmente prever 
programas de tratamento destinados, por 
um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

3. No que respeita à droga, os 
adolescentes, os grupos vulneráveis e as 
populações de bairros problemáticos são 
grupos de risco e devem ser considerados 
grupos-alvo. Os outros grupos-alvo são, 
em especial, os professores e pessoal 
docente, os assistentes sociais, as 
autoridades locais e nacionais, o pessoal 
médico e paramédico, os profissionais da 
justiça, as ONG, os sindicatos e as 
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comunidades religiosas.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 36
Artigo 6, nº 2

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco. Os outros 
grupos-alvo são, em especial, os 
professores e pessoal docente, a polícia e 
os assistentes sociais, as autoridades locais 
e nacionais, o pessoal médico e 
paramédico, os profissionais da justiça, as 
ONG, os sindicatos e as comunidades 
religiosas. Importa igualmente prever 
programas de tratamento destinados, por 
um lado, às vítimas e, por outro, aos 
agressores, com o objectivo de prevenir a 
violência.

2. No que respeita à luta contra a violência, 
os principais grupos-alvo são as vítimas da 
violência e os grupos de risco, 
especialmente as crianças, os jovens e as 
mulheres. Os outros grupos-alvo são, em 
especial, os professores e pessoal docente, 
a polícia e os assistentes sociais, as 
autoridades locais e nacionais, o pessoal 
médico e paramédico, os profissionais da 
justiça, as ONG, os sindicatos e as 
comunidades religiosas. 

Justificação

O programa deveria ter por objecto principal o combate e a prevenção em relação à 
violência e as vítimas da violência.

Alteração 37
Artigo 7

Podem participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades 
e centros de investigação) activas no 
domínio da prevenção e do combate à 
violência exercida contra as crianças, os 
adolescentes e as mulheres, da protecção 
contra essa violência ou do apoio às 
vítimas, ou da realização de acções 
orientadas para a promoção da recusa desse 
tipo de violência ou de incentivo à 
mudança de atitude ou de comportamento 
para com os grupos vulneráveis e as 

Podem participar no programa as 
organizações e instituições públicas ou 
privadas (autoridades locais ao nível 
adequado, departamentos de universidades 
e centros de investigação) activas no 
domínio da prevenção e do combate à 
violência exercida contra as crianças, os 
jovens e as mulheres, da protecção contra 
essa violência ou do apoio às vítimas, ou 
da realização de acções orientadas para a 
promoção da recusa desse tipo de violência 
ou de incentivo à mudança de atitude ou de 
comportamento para com os grupos 
vulneráveis e as vítimas da violência. 
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vítimas da violência. Podem igualmente 
participar no programa as organizações e 
instituições públicas ou privadas 
(autoridades locais ao nível adequado, 
departamentos de universidades e centros 
de investigação) activas no domínio da 
informação e da prevenção em matéria de 
droga.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 38
Artigo 10, nº 1

1. A Comissão será assistida por um 
comité composto pelos representantes dos 
Estados-Membros e presidido pelo 
representante da Comissão, a seguir 
designado o «comité».

1. A Comissão será assistida por um 
comité, com uma constituição equilibrada 
no que respeita aos géneros, composto 
pelos representantes dos Estados-Membros 
e presidido pelo representante da 
Comissão, a seguir designado o «comité».

Justificação

Trata-se de um aspecto importante, dada a natureza específica do programa.

Alteração 39
Artigo 11, nº 1

1. Procurar-se-á estabelecer sinergias e 
assegurar a complementaridade com outros 
instrumentos comunitários, 
designadamente os programas gerais 
«Segurança e protecção das liberdades» e 
«Solidariedade e gestão dos fluxos 
migratórios», o 7.º programa-quadro de 
investigação e desenvolvimento, bem como 
os programas no domínio da saúde pública 
e «Para uma Internet mais segura» (Safer 
Internet Plus). Também se procurará 
activamente assegurar a 
complementaridade com o Observatório 
Europeu da Droga e da 
Toxicodependência. As informações 
estatísticas sobre a violência e a droga

1. Procurar-se-á estabelecer sinergias e 
assegurar a complementaridade com outros 
instrumentos comunitários, 
designadamente os programas gerais 
«Segurança e protecção das liberdades» e 
«Solidariedade e gestão dos fluxos 
migratórios», o 7.º programa-quadro de 
investigação e desenvolvimento, bem como 
os programas no domínio da saúde pública 
e «Para uma Internet mais segura» (Safer 
Internet Plus). As informações estatísticas 
sobre a violência serão elaboradas em 
colaboração com os Estados-Membros, 
recorrendo, sempre que necessário, ao 
Programa Estatístico Comunitário.
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serão elaboradas em colaboração com os 
Estados-Membros, recorrendo, sempre que 
necessário, ao Programa Estatístico 
Comunitário.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 40
Artigo 12, nº 1

1. O orçamento para a execução do 
presente instrumento é de 138,2 milhões de 
euros para o período indicado no artigo 1°.

1. O orçamento para a execução do 
presente instrumento é de 115,87 milhões 
de euros para o período indicado no artigo 
1°.

Justificação

Decorre da alteração 1.

Alteração 41
Artigo 15, nº 3, alínea a)

a) Um relatório de avaliação intercalar 
sobre os resultados e os aspectos 
qualitativos e quantitativos da execução do 
programa até 31 de Março de 2011.

a) Um relatório de avaliação intercalar 
sobre os resultados e os aspectos 
qualitativos e quantitativos da execução do 
programa até 31 de Março de 2010.

Justificação

Uma avaliação intercalar mais rápida seria benéfica para o programa.

Alteração 42
Artigo 15, nº 3, alínea b)

b) Uma comunicação sobre a continuação 
do programa até 30 de Agosto de 2012.

b) Uma comunicação sobre a continuação 
do programa até 31 de Dezembro de 2011.

Justificação

Seria igualmente benéfica para o programa uma comunicação mais rápida da continuação 
do mesmo.


