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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný 
program „Boj proti násiliu (Daphne), drogová prevencia a informovanosť“ na obdobie 
rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a 
spravodlivosť“
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0122)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0388/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
.... (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu a Radu, aby rozdelili návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa ustanovuje osobitný program „Boj proti násiliu (Daphne), drogová prevencia a 
informovanosť“ na dve samostatné rozhodnutia, ktorými sa ustanoví osobitný program na 
prevenciu násilia na deťoch, mladých ľuďoch a ženách a boj proti nemu a na ochranu 
obetí a ohrozených skupín (Daphne III), ako aj osobitný program „Drogová prevencia a 
informovanosť“, a aby pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Parlamentom zaradili do 
príslušného rozhodnutia;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný 
program „Boj proti násiliu (Daphne), 
drogová prevencia a informovanosť“ na 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný 
program na prevenciu násilia na deťoch, 
mladých ľuďoch a ženách a boj proti 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť 
všeobecného programu „Základné práva a 
spravodlivosť“

nemu a na ochranu obetí a ohrozených 
skupín (Daphne III) na obdobie rokov 
2007 až 2013 ako súčasť všeobecného 
programu „Základné práva a 
spravodlivosť“

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na celý legislatívny text; prijatie tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu znamená, že budú potrebné technické úpravy v celom 

texte.

Odôvodnenie

S ohľadom na význam a rôzne charakteristické črty opatrení Spoločenstva týkajúcich sa boja 
proti násiliu, drogovej prevencie a informovanosti by sa tieto otázky nemali riešiť v rámci 
jediného osobitného programu „Boj proti násiliu (Daphne), drogová prevencia a 
informovanosť“, ale v rámci dvoch samostatných osobitných programov: „Daphne III“ a 
„Drogová prevencia a informovanosť“. Komisia potvrdila, že je voči tomuto prístupu 
otvorená a zváži pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na rozdelenie jej návrhu na dve 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) Opatrenia Spoločenstva by mali 
dopĺňať vnútroštátnu politiku zameranú na 
zlepšenie zdravia verejnosti, odstraňovanie 
zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí 
a znižovanie škôd na zdraví súvisiacich 
s drogovou závislosťou.

(2) Opatrenia Spoločenstva by mali 
dopĺňať vnútroštátnu politiku zameranú na 
zlepšenie zdravia verejnosti, odstraňovanie 
zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí 
a znižovanie škôd na zdraví.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

(7) Európsky parlament vyzval Komisiu, 
aby navrhla a realizovala akčné programy
na boj proti takému násiliu, inter alia,
v jeho rezolúcii z 19. mája 2000 
o oznámení Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu „Za ďalšie opatrenia v boji 
proti nezákonnému obchodovaniu so 
ženami“ a z 20. septembra 2001 
o mrzačení ženských pohlavných orgánov.

(7) Európsky parlament vyzval Komisiu, 
aby navrhla a realizovala akčné programy 
na boj proti takému násiliu, okrem iného v 
jeho uzneseniach z 19. mája 2000 o 
oznámení Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu „Za ďalšie opatrenia v boji 
proti nezákonnému obchodovaniu so 
ženami“ z 20. septembra 2001 o mrzačení 
ženských pohlavných orgánov, zo 17. 
januára 2006 o stratégiách prevencie 
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nezákonného obchodovania so ženami a 
deťmi, ktoré sú vystavené riziku 
sexuálneho zneužívania, a z 2. februára 
2006 o súčasnej situácii v boji proti 
násiliu na ženách a budúcich 
opatreniach.

Odôvodnenie

Komisia by mala taktiež zohľadniť najnovšie uznesenia Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 11

(11) Podľa výskumov miera chorobnosti a 
úmrtnosti spojená s drogovou závislosťou 
ovplyvňuje pomerne veľký počet 
európskeho obyvateľstva, a preto škody 
na zdraví súvisiace s touto závislosťou 
predstavujú závažný problém pre zdravie 
verejnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 12

(12) Oznámenie Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu o výsledkoch 
záverečného hodnotenia Stratégie EÚ pre 
drogy a Akčného plánu pre drogy (2000-
2004)1 poukázalo na potrebu 
pravidelného zapájania občianskej 
spoločnosti do formulovania drogovej 
politiky EÚ.

vypúšťa sa

_____

1 KOM(2004)0707.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Odôvodnenie 13

(13) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady o prijatí akčného programu v 
oblasti zdravia verejnosti (2003-2008) 
zahŕňa rozvoj stratégie a opatrení 
týkajúcich sa drogovej závislosti ako 
jedného z dôležitých zdravotných 
ukazovateľov súvisiacich so spôsobom 
života.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 14

(14) Vo svojom odporúčaní z 18. júna 
2003 o prevencii a znížení škôd na zdraví 
spojených s drogovou závislosťou Rada 
odporúčala, aby členské štáty stanovili 
prevenciu1 drogovej závislosti a 
znižovanie súvisiacich rizík ako cieľ pre 
problematiku zdravia verejnosti a aby 
podľa toho rozvíjali a implementovali 
celkovú stratégiu.

vypúšťa sa

__________

1 Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 31.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 15

(15) V decembri 2004 Európska rada 
schválila Stratégiu Európskej únie pre 
drogy pre roky 2005-2012, ktorá zahŕňa 
všetky aktivity EÚ spojené s drogami a 
stanovuje hlavné ciele. Tieto ciele 
zahŕňajú dosiahnutie vysokej úrovne 
ochrany zdravia, blahobytu a sociálnej 
súdržnosti prostredníctvom prevencie a 
zníženia užívania drog, drogovej závislosti 

vypúšťa sa
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a škôd na zdraví a spoločnosti 
spôsobených drogami.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 16

(16) Komisia prijala Akčný plán pre drogy 
2005-2008  ako zásadný dokument pre 
transpozíciu 28. stratégie Európskej únie 
pre drogy pre roky 2005-2012 do 
konkrétnych opatrení. Konečným cieľom 
akčného plánu je podstatne znížiť 
užívanie drog medzi populáciou, znížiť 
sociálne škody a ujmy na zdraví 
spôsobené týmto užívaním a nezákonným 
obchodom s drogami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 17

(17) Je dôležité a potrebné rozpoznať 
závažné bezprostredné a dlhotrvajúce 
následky násilia a drog pre zdravie, 
psychologický a sociálny vývoj a pre 
rovnaké príležitosti dotknutých subjektov, 
jednotlivcov, rodín a spoločenstiev a 
vysoké sociálne a ekonomické náklady 
spoločnosti ako celku.

(17) Je dôležité a potrebné rozpoznať 
závažné bezprostredné a dlhotrvajúce 
následky násilia pre zdravie, psychologický 
a sociálny vývoj a pre rovnaké príležitosti 
dotknutých subjektov, jednotlivcov, rodín a 
spoločenstiev a vysoké sociálne a 
ekonomické náklady spoločnosti ako celku. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 17 a (nové)

(17a) Je nevyhnutné uznať, že niektoré 
skupiny, najmä ženy patriace k 
menšinám, utečenky, migrantky, ženy v 
chudobných pomeroch žijúce vo 
vidieckych a odľahlých spoločenstvách, 
ženy v ústavoch alebo vo väzbe, dievčatá v 
detskom veku, lesbičky, ženy so 
zdravotným postihnutím a staršie ženy, sú 
osobitne vystavené riziku násilia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je pripomenúť, že v súvislosti s 
vykonávaním programu je nevyhnutné venovať týmto skupinám osobitnú pozornosť vzhľadom 
na to, že sú vystavené zvýšenému riziku násilia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 18

(18) Európska únia môže poskytnúť 
pridanú hodnotu k opatreniam prijatým 
členskými štátmi v oblasti informovanosti 
a prevencie drog, konkrétne dopĺňaním 
týchto opatrení a podporou súčinnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 20 a (nové)

(20a) Program sa bude venovať situácii 
detí z ulice, ktorá je čoraz dramatickejšia, 
keďže tieto deti sú nielen obeťami 
obchodníkov s drogami a ľuďmi, ale 
taktiež sú vystavené násiliu a sexuálnemu 
zneužívaniu. V záujme opätovného 
začlenenia takýchto detí do spoločnosti je 
potrebný program, ktorý poskytne riešenia 
na sociálne a rodinné problémy a zohľadní 
potreby týchto detí. 
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Odôvodnenie

Vo všeobecnosti opúšťajú deti z ulice svoje rodiny preto, lebo sa stali obeťami násilia.  
Obyčajne sa stanú členmi detských gangov, ktoré kontrolujú drogoví díleri a iné zločinecké 
skupiny. Čím skôr sa dobročinné organizácie začnú venovať týmto deťom a čím budú tieto 
deti mladšie, tým úspešnejšia bude ich opätovná integrácia, a vzdelávanie, ktoré dostanú, im 
môže zabrániť v návrate k životu na ulici. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 21

(21) Ciele navrhovaného opatrenia, 
konkrétne prevencie a boja proti všetkým 
formám násilia voči deťom, mladým 
ľuďom a ženám, prevencie drog a 
informovanosti, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov kvôli 
potrebe výmeny informácií na úrovni EÚ a 
šíreniu osvedčených postupov v rámci 
celého Spoločenstva. To možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva. Kvôli 
potrebe koordinovaného a 
multidisciplárneho prístupu a z dôvodu 
rozsahu alebo dosahu iniciatívy, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade s princípom subsidiarity stanoveným
v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom
proporcionality stanoveným v tomto 
článku, toto rozhodnutie nejde nad rámec 
toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto 
cieľov.

(21) Ciele navrhovaného opatrenia, 
konkrétne prevencie a boja proti všetkým 
formám násilia voči deťom, mladým 
ľuďom a ženám, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov kvôli 
potrebe výmeny informácií na úrovni EÚ a 
šírenia osvedčených postupov v rámci 
celého Spoločenstva. To možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva. Kvôli 
potrebe koordinovaného a 
multidisciplinárneho prístupu a z dôvodu 
rozsahu alebo dosahu iniciatívy, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity stanovenou
v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou
proporcionality stanovenou v tomto článku, 
toto rozhodnutie nejde nad rámec toho, čo 
je potrebné na  dosiahnutie týchto cieľov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 1, názov

Vznik programu Predmet, téma a rozsah

Odôvodnenie

Ak dôjde k rozdeleniu programov, návrh nevytvorí nový program, ale tretiu fázu programu 
Daphne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 1

1. Toto rozhodnutie zavádza program „Boj 
proti násiliu (Daphne), drogová prevencia 
a informovanosť“, ďalej len „program“, 
ako súčasť všeobecného programu 
„Základné práva a spravodlivosť“ s cieľom 
prispieť k posilneniu oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti.

1. Toto rozhodnutie zavádza program na 
prevenciu násilia na deťoch, mladých 
ľuďoch a ženách a boj proti nemu a na 
ochranu obetí a ohrozených skupín
(Daphne III), ďalej len „program“, ako 
súčasť všeobecného programu „Základné 
práva a spravodlivosť“ s cieľom prispieť 
k posilneniu oblasti slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 2 a (nový)

Na účely programu Daphne III zahŕňa 
pojem „deti“ dospievajúcich mladých ľudí 
až do veku 18 rokov v súlade s 
medzinárodnými nástrojmi týkajúcimi sa 
práv dieťaťa.

Odôvodnenie

Je potrebné predložiť definíciu detí a mladých ľudí s cieľom vymedziť rozsah uplatnenia 
programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 2 b (nový)

Projekty zahŕňajúce opatrenia osobitne 
určené pre prijímajúce skupiny, akými sú 
napríklad tínedžeri (vo veku 13 až 19 
rokov) alebo osoby vo veku 12 až 25 
rokov, sa považujú za projekty určené 
kategórii takzvaných „mladých ľudí“.

Odôvodnenie

Je potrebné predložiť definíciu detí a mladých ľudí s cieľom vymedziť rozsah uplatnenia 
programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 1 bod (a)

(a) bojom proti násiliu, informovanosťou 
a prevenciou drog prispievať k vytvoreniu 
oblasti slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti.

(a) bojom proti násiliu na deťoch, 
mladých ľuďoch a ženách a jeho 
prevenciou prispievať k vytvoreniu oblasti 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1. Je 
dôležité jasne konkretizovať zameranie programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 odsek 1 bod (b)

(b) ochraňovať občanov pred násilím 
a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
zdravia, blahobytu a sociálnej súdržnosti.

(b) ochraňovať deti, mladých ľudí a ženy 
pred násilím a dosiahnuť vysokú úroveň 
ochrany telesného a duševného zdravia, 
blahobytu a sociálnej súdržnosti.

Odôvodnenie

Je dôležité jasne konkretizovať zameranie programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 1 bod (c)

(c) prevencia a znižovanie užívania drog, 
závislosti a škôd spôsobených drogami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 2

2. Bez toho, aby boli dotknuté ciele a 
právomoci Európskeho spoločenstva, 
všeobecné ciele toho programu prispejú k 
rozvoju politík Spoločenstva, konkrétne k 
tým, ktoré súvisia s ochranou zdravia 
verejnosti, rovnosťou pohlaví, ochranou 
práv detí a s bojom proti nezákonnému 
obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu 

2. 2. Bez toho, aby boli dotknuté ciele a 
právomoci Európskeho spoločenstva, 
všeobecné ciele toho programu prispejú k 
rozvoju politík Spoločenstva, konkrétne k 
tým, ktoré súvisia s ochranou zdravia 
verejnosti, najmä pokiaľ ide o deti, 
mladých ľudí a ženy, rovnosťou pohlaví, 
bojom proti domácemu násiliu a násiliu 
na základe pohlavia v konfliktných 



PR\610851SK.doc PE 372.097v01-0014/21 PR\610851SK.doc

SK

zneužívaniu. situáciách, ochranou práv detí, s bojom 
proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi 
a sexuálnemu zneužívaniu, ako aj s bojom 
proti mrzačeniu ženských pohlavných 
orgánov.

Odôvodnenie

Boj proti domácemu násiliu a mrzačeniu ženských pohlavných orgánov by mal byť prioritou a 
preto musí byť taktiež uvedený v rámci všeobecných cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 bod (a) zarážka v tvare bodky 1 a (nová)

• poskytnutie služby help-desk 
mimovládnym a iným organizáciám s 
cieľom podporiť ich pri vypracovávaní 
ich projektov a úzko spolupracovať aj s 
ďalšími partnermi,

Odôvodnenie

Je možné, že mimovládne organizácie, najmä tie, ktoré pracujú s programom Daphne po 
prvýkrát, majú nedostatočné skúsenosti a vedomosti o prednostiach programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 bod (a) zarážka v tvare bodky 1 b (nová)

•  zriadenie expertnej skupiny, ktorá 
poskytne Komisii usmernenia o 
spoločenských, kultúrnych a politických 
súvislostiach, pokiaľ ide o výber projektov 
a doplnkové opatrenia. Expertná skupina 
by bola zložená zo zástupcov príslušného 
výboru Európskeho parlamentu, ako aj zo 
zástupcov významných mimovládnych 
organizácií v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Komisia, ktorá je zodpovedná za výber a realizáciu projektov, má obmedzené znalosti o 
spoločenskej, kultúrnej a politickej situácii v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25
Článok 3 bod (a) zarážka v tvare bodky 2 a (nová)
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• propagácia Európskeho roku proti 
násiliu na ženách a podpora s tým 
spojených aktivít;

Odôvodnenie

Európsky rok proti násiliu na ženách by bol veľmi dôležitý a hodnotný na posilnenie vedomia 
verejnosti a spoločné využívanie vhodných postupov a preto by ho mal program Daphne 
podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 3 bod (a) zarážka v tvare bodky 4

• určenie a zlepšenie opatrení, ktoré 
prispievajú k pozitívnemu prístupu 
k ľuďom ohrozeným násilím, konkrétne 
tie, ktoré smerujú k zvýšeniu rešpektu voči 
nim a podporujú ich pocit pohody 
a sebanaplnenia.

• určenie a zlepšenie opatrení, ktoré 
prispievajú k pozitívnemu prístupu 
k deťom, mladým ľuďom a ženám, ktoré 
sa stali obeťou násilia a (alebo) sú 
ohrozené násilím, konkrétne tie, ktoré 
smerujú k zvýšeniu rešpektu voči nim 
a podporujú ich pocit pohody 
a sebanaplnenia.

Odôvodnenie

Je dôležité jasne konkretizovať zameranie programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 3 bod (b) zarážka v tvare bodky 4

• na štúdium fenoménov súvisiacich 
s násilím, na skúmanie a zameriavanie sa 
na prvotné príčiny násilia na všetkých 
úrovniach spoločnosti;

• na štúdium fenoménov súvisiacich 
s násilím, na skúmanie a zameriavanie sa 
na prvotné príčiny násilia na všetkých 
úrovniach spoločnosti a možné metódy ich 
prevencie; 

Odôvodnenie

Je dôležité jasne konkretizovať zameranie programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 3 bod (b) zarážka v tvare bodky 5

• na zvyšovanie povedomia pokiaľ ide o 
zdravotné a sociálne problémy spôsobené 
užívaním drog a podpora otvoreného 

vypúšťa sa
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dialógu smerom k lepšiemu porozumeniu 
drogového fenoménu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 3 bod (c)

(c) Zapojenie občianskej spoločnosti do 
implementácie a rozvoja stratégie pre 
drogy a akčných plánov EÚ.

(c) Zapojenie občianskej spoločnosti do 
implementácie a rozvoja stratégie EÚ na 
boj proti nezákonnému obchodovaniu a 
akčného plánu EÚ na boj proti 
nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi a 
jeho prevenciu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 3 bod (d)

(d) Monitorovanie, implementácia 
a hodnotenie implementácie konkrétnych 
opatrení prijatých podľa Akčných plánov 
pre drogy 2005-2008 a 2009-2012.

(d) Monitorovanie, implementácia 
a hodnotenie implementácie konkrétnych 
opatrení prijatých v rámci akčného plánu 
na boj proti nezákonnému obchodovaniu 
s ľuďmi a jeho prevenciu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Article 4, point (b)

(b) osobitné nadnárodné projekty v záujme 
Spoločenstva predložené aspoň troma 
členskými štátmi v súlade s podmienkami 
stanovenými v ročných pracovných 
programoch; alebo

(b) osobitné nadnárodné projekty v záujme 
Spoločenstva predložené aspoň troma 
štátmi, z ktorých minimálne dva musia 
byť členskými štátmi v súlade s 
podmienkami stanovenými v ročných 
pracovných programoch; alebo
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Odôvodnenie

Program by mal byť otvorený aj pre účasť ďalších mimovládnych organizácií v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 4 bod (d)

(d) Prevádzkový grant na
spolufinancovanie výdavkov súvisiacich 
s trvalým pracovným programom 
Európskej federácie nezvestných 
a sexuálne zneužívaných detí, ktorej 
cieľom je hájiť spoločné európske záujmy
v oblasti práv a ochrany detí.

(d) spolufinancovanie mimovládnych 
organizácií, ktoré pracujú s nezvestnými a 
sexuálne zneužívanými deťmi, boj proti 
únosom detí a pedofílii, keďže tieto 
organizácie sa usilujú o dosahovanie 
cieľov všeobecného európskeho záujmu 
v oblasti práv a ochrany detí.

Odôvodnenie

Program by mal byť otvorený aj pre účasť ďalších mimovládnych organizácií v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 5 bod (c)

(c) Do projektov sa môžu zapojiť aj 
kandidátske krajiny, ktoré sa nezúčastňujú 
na tomto programe, ak to prispeje k ich 
príprave na pristúpenie, alebo ostatné tretie 
krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na tomto 
programe, ak to slúži cieľu daných 
projektov.

(c) Do projektov sa môžu zapojiť aj 
kandidátske krajiny, ktoré sa nezúčastňujú 
na tomto programe, ak to prispeje k ich 
príprave na pristúpenie, alebo ostatné tretie 
krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na tomto 
programe, ak to slúži cieľu daných 
projektov, najmä krajiny východnej 
Európy a strednej Ázie v súlade s ich 
Dohodami o partnerstve a spolupráci a 
krajiny AKT a stredomorské krajiny v 
rámci ich príslušných dohôd.

(Pozri znenie článku 3, Prístup k programu, rozhodnutia Rady z 22. júla 2002 ustanovujúceho 
rámcový program policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (AGIS) 

(2002/630/SVV ))

Odôvodnenie

Program by mal byť otvorený pre účasť ďalších krajín s cieľom rozšíriť siete s týmito 
partnerskými krajinami a znásobiť účinok a výsledky „Daphne acquis“. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Komisia by sa mala zameriavať na 
zabezpečenie účasti všetkých krajín, pre 
ktoré je program otvorený, a osobitne 
povzbudzovať mimovládne organizácie, 
najmä svojpomocné skupiny, k tomu, aby 
sa na ňom zúčastňovali.

Odôvodnenie

10 nových členských štátov sa doteraz na programe nezúčastnilo vo výraznej miere, hoci 
problémy s násilím v týchto krajinách sú závažnejšie. Uchádzanie sa o projekty EÚ a ich 
riadenie predstavuje pre mimovládne organizácie často administratívnu záťaž. Mimovládne 
organizácie sú však zvyčajne už organizované v rámci sietí a preto sú pri šírení výsledkov 
mimoriadne úspešné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 6

1. Program je určený pre všetky skupiny, 
ktoré sa priamo alebo nepriamo zaoberajú 
fenoménom násilia a drog.

1. Program je určený pre všetky skupiny, 
ktoré sa priamo alebo nepriamo zaoberajú 
násilím.

2. Pokiaľ ide o boj proti násiliu, hlavnými
cieľovými skupinami sú obete násilia 
a skupiny ohrozené násilím. Ďalšie cieľové 
skupiny tvoria, inter alia, učitelia 
a vzdelávací pracovníci, polícia a sociálni 
pracovníci, miestne a vnútroštátne orgány, 
medicínski a paramedicínski pracovníci, 
justičný aparát, neziskové organizácie, 
odbory a náboženské spoločnosti.
Významné je tiež zamýšľať sa na jednej 
strane nad programami pre obete a na 
druhej strane nad programami pre 
páchateľov, s cieľom prevencie násilia.

2. Hlavnými cieľovými skupinami sú obete 
násilia a skupiny ohrozené násilím. Ďalšie 
cieľové skupiny tvoria, okrem iného, 
učitelia a vzdelávací pracovníci, polícia 
a sociálni pracovníci, miestne 
a vnútroštátne orgány, medicínski 
a paramedicínski pracovníci, justičný 
aparát, mimovládne organizácie, odbory 
a náboženské spoločnosti. Významné je 
tiež zamýšľať sa na jednej strane nad 
programami pre obete a na druhej strane 
nad programami pre páchateľov, s cieľom 
prevencie násilia.

3. Pokiaľ ide o drogy, mládež, zraniteľné 
skupiny a problematické susedstvo 
predstavujú rizikové skupiny a je potrebné 
ich identifikovať ako cieľové skupiny.
Ďalšie cieľové skupiny tvoria, inter alia, 
učitelia a vzdelávací pracovníci, sociálni 
pracovníci, miestne a celoštátne orgány, 
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medicínski a paramedicínski pracovníci, 
justičný aparát, neziskové organizácie, 
odbory a náboženské spoločnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 6 odsek 2

2. Pokiaľ ide o boj proti násiliu, hlavnými 
cieľovými skupinami sú obete násilia 
a skupiny ohrozené násilím. Ďalšie cieľové 
skupiny tvoria, inter alia, učitelia 
a vzdelávací pracovníci, polícia a sociálni
pracovníci, miestne a vnútroštátne orgány, 
medicínski a paramedicínski pracovníci, 
justičný aparát, neziskové organizácie, 
odbory a náboženské spoločnosti.
Významné je tiež zamýšľať sa na jednej 
strane nad programami pre obete a na 
druhej strane nad programami pre 
páchateľov, s cieľom prevencie násilia.

2. Pokiaľ ide o boj proti násiliu, hlavnými 
cieľovými skupinami sú obete násilia 
a skupiny ohrozené násilím, najmä deti, 
mladí ľudia a ženy. Ďalšie cieľové 
skupiny tvoria, okrem iného, učitelia 
a vzdelávací pracovníci, polícia a sociálni 
pracovníci, miestne a vnútroštátne orgány, 
medicínski a paramedicínski pracovníci, 
justičný aparát, mimovládne organizácie, 
odbory a náboženské spoločnosti.

Odôvodnenie

Program by sa mal v prvom rade zameriavať na boj proti násiliu a jeho prevenciu, ako aj na 
obete násilia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 7

Prístup k tomuto programu majú verejné 
alebo súkromné organizácie a inštitúcie 
(miestne orgány na príslušnej úrovni, 
univerzitné odbory a výskumné centrá), 
ktoré sa zameriavajú na prevenciu a boj 
proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom 
a ženám, na ochranu pred takým násilím, 
na poskytovanie podpory obetiam, na 
realizáciu opatrení zameraných sa podporu 
odmietania takého násilia alebo na podporu 
zmien v prístupe a správaní vo vzťahu 

Prístup k tomuto programu majú verejné 
alebo súkromné organizácie a inštitúcie 
(miestne orgány na príslušnej úrovni, 
univerzitné odbory a výskumné centrá), 
ktoré sa zameriavajú na prevenciu a boj 
proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom 
a ženám, na ochranu pred takým násilím, 
na poskytovanie podpory obetiam, na 
realizáciu opatrení zameraných sa podporu 
odmietania takého násilia alebo na podporu 
zmien v prístupe a správaní vo vzťahu 
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k zraniteľným skupinám a obetiam násilia.
Prístup k programu majú tiež verejné 
a súkromné organizácie a inštitúcie 
(miestne orgány na príslušnej úrovni, 
univerzitné odbory a výskumné centrá), 
ktoré sa zameriavajú na poskytovanie 
informácií a prevenciu užívania drog.

k zraniteľným skupinám a obetiam násilia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 10 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor, ďalej len 
„výbor“, zložený zo zástupcov členských 
štátov, ktorému predsedá zástupca 
Komisie.

1. Komisii pomáha výbor s vyrovnaným 
zastúpením mužov a žien, ďalej len 
„výbor“ , zložený zo zástupcov členských 
štátov, ktorému predsedá zástupca 
Komisie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci program je dôležitý vzhľadom na konkrétny charakter 
programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 11 odsek 1

1. Obzvlášť v rámci všeobecných 
programov „Bezpečnosť a ochrana slobôd“ 
a „Solidarita a riadenie migračných tokov“, 
Siedmeho rámcového programu výskumu 
a vývoja, ale rovnako aj v rámci 
programov ochrany zdravia a programu 
„Bezpečnejší internet“, sa vyžaduje 
súčinnosť a komplementarita s ostatnými
nástrojmi Spoločenstva. Aktívne sa 
presadzuje komplementarita s činnosťou 
Európskeho monitorovacieho centra pre 
drogy a drogovú závislosť. Štatistické 
údaje z informácií o násilí a drogách sa 
pripravujú v spolupráci s členskými štátmi 
pri použití štatistického programu 
Spoločenstva v prípade potreby.

1. Obzvlášť v rámci všeobecných 
programov „Bezpečnosť a ochrana slobôd“ 
a „Solidarita a riadenie migračných tokov“, 
Siedmeho rámcového programu výskumu 
a vývoja, ale rovnako aj v rámci 
programov ochrany zdravia a programu 
„Bezpečnejší internet“, sa vyžaduje 
súčinnosť a komplementarita s ostatnými 
nástrojmi Spoločenstva. Štatistické údaje 
z informácií o násilí sa pripravujú 
v spolupráci s členskými štátmi pri použití 
štatistického programu Spoločenstva v 
prípade potreby.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 12 odsek 1

1. Rozpočet pre implementáciu tohto 
nástroja predstavuje 138,2 milióna eur na 
obdobie stanovené v článku 1.

1. Rozpočet pre implementáciu tohto 
nástroja predstavuje 115,87 mil. eur na 
obdobie stanovené v článku 1.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 15 odsek 3 bod (a)

(a) priebežnú hodnotiacu správu 
o získaných výsledkoch a kvalitatívnych 
a kvantitatívnych aspektoch implementácie 
tohto programu najneskôr do 31. marca 
2011;

(a) priebežnú hodnotiacu správu 
o získaných výsledkoch a kvalitatívnych 
a kvantitatívnych aspektoch implementácie 
tohto programu najneskôr do 31. marca 
2010;

Odôvodnenie

Pre program bude prospešné, ak sa priebežné hodnotenie predloží v skoršom termíne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 15 odsek 3 bod (b)

(b) oznámenie o pokračovaní tohto 
programu najneskôr do 30. augusta 2012;

(b) oznámenie o pokračovaní tohto 
programu najneskôr do 31. decembra 
2011;

Odôvodnenie

Pre program bude prospešné, ak sa oznámenie o pokračovaní programu predloží v skoršom 
termíne.


