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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa 
„Boj proti nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 
2007–2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0122)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0388/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenj ...
(A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo in Svet, naj loči predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi posebnega programa „Boj proti nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe 
drog in obveščanje“ v dva ločena sklepa: vzpostavitev posebnega programa za 
preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu ter za zaščito 
žrtev in ogroženih skupin (program Daphne III) in vzpostavitev posebnega programa 
„Preprečevanje uporabe drog in obveščanja“ ter vključi v ustrezen sklep predloge 
sprememb, ki jih sprejme Parlament;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi posebnega programa „Boj 
proti nasilju (Daphne) ter preprečevanje 
uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 
2007–2013 v okviru splošnega programa 
„Temeljne pravice in pravosodje“

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi posebnega programa za 
preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi 
in ženskami in boj proti njemu ter za 
zaščito žrtev in ogroženih skupin (Daphne 
III) za obdobje 2007–2013 v okviru 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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splošnega programa „Temeljne pravice in 
pravosodje“

Ta sprememba velja za celotno zakonodajno besedilo; sprejetje tega predloga spremembe 
pomeni, da bodo v celotnem besedilu potrebne tehnične prilagoditve.

Obrazložitev

Zaradi pomena in različnih značilnosti ukrepov Skupnosti glede boja proti nasilju ter 
preprečevanja uporabe drog in obveščanja, teh vprašanj ne more obravnavati le en poseben 
program „Boj proti nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe drog in obveščanje“, ampak 
dva ločena posebna programa: „Daphne III" in „Preprečevanje uporabe drog in 
obveščanje". Komisija je potrdila, da se strinja s tem pristopom in bo preučila predloge 
sprememb, ki so namenjeni ločitvi njenega predloga na dva sklepa.    

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Dejavnost Skupnosti bi morala 
dopolnjevati nacionalne politike, 
usmerjene k izboljševanju javnega zdravja, 
odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, in zmanjševanju škode za zdravje 
zaradi odvisnosti od drog.

(2) Dejavnost Skupnosti bi morala 
dopolnjevati nacionalne politike, 
usmerjene k izboljševanju javnega zdravja, 
odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, in zmanjševanju škode za zdravje.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

(7) Evropski parlament je pozval Komisijo, 
med drugim s svojima Resolucijama z dne 
19. maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu 
in Evropskemu parlamentu z naslovom 
„Za nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“ in z dne 20. septembra 2001 o 
pohabljanju ženskih spolnih organov , da 
pripravi in izvede akcijske programe za boj 
proti nasilju.

(7) Evropski parlament je pozval Komisijo, 
med drugim s svojimi Resolucijami z dne 
19. maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu 
in Evropskemu parlamentu z naslovom  
„Za nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“, z dne 20. septembra 2001 o 
pohabljanju ženskih spolnih organov in z 
dne 17. januarja 2006 o strategijah za boj 
proti zlorabi žensk in otrok, izpostavljenih 
spolnemu izkoriščanju in z dne 2. 
februarja 2006 o trenutnih razmerah v 
boju proti nasilju nad ženskami in o 
možnem prihodnjem ukrepanju.
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Obrazložitev

Komisija mora upoštevati tudi zadnje resolucije Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 11

(11) Ob upoštevanju raziskave, na podlagi 
katere stopnja razširjenosti in umrljivost 
zaradi odvisnosti od drog prizadeneta 
veliko število evropskih državljanov, je 
škoda za zdravje ljudi zaradi odvisnosti od 
drog glavni problem na področju javnega 
zdravja.

črtano

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 12

(12) Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o rezultatih 
končnega vrednotenja strategije in 
akcijskega načrta EU na področju drog 
(2000–2004)1 je poudarilo potrebo po 
rednem vključevanju civilne družbe pri 
oblikovanju politik EU na področju drog.

črtano

_____

1 KOM(2004)0707.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 13

(13) Sklep Evropskega parlamenta in 
Sveta o sprejetju akcijskega programa na 
področju javnega zdravja (2003–2008) 
vključuje razvoj strategij in ukrepov na 
področju odvisnosti od drog kot enega od 
pomembnih dejavnikov zdravja, 

črtano
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povezanih z načinom življenja.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 14

(14) Svet je v svojem Priporočilu z dne 18. 
junija 2003 o preprečevanju in 
zmanjševanju škode za zdravje ljudi 
zaradi odvisnosti od drog1 priporočil, da si 
države članice na področju javnega 
zdravja zastavijo cilj preprečevati 
odvisnost od drog in zmanjševati s tem 
povezana tveganja ter v skladu z 
navedenim oblikujejo in izvajajo celovite 
strategije.

črtano

__________

1 UL L 165, 3.7.2003, str. 31.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 15

(15) Evropski svet je decembra 2004 
potrdil strategijo Evropske unije na 
področju drog za obdobje 2005–2012, ki 
zajema vse dejavnosti Evropske unije na 
področju drog in določa poglavitne cilje. 
Ti cilji vključujejo doseganje visoke ravni 
varovanja zdravja, blaginje in socialne 
kohezije s preprečevanjem in 
zmanjševanjem uporabe drog, odvisnosti 
od drog in škode za družbo in zdravje 
zaradi uporabe drog.

črtano

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.
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Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 16

(16) Komisija je sprejela svoj akcijski 
načrt na področju drog za obdobje 2005–
2008 kot odločilni instrument za 
uresničitev Strategije Evropske unije na 
področju drog 2005–2012 s konkretnimi 
ukrepi. Končni cilj akcijskega načrta je 
občutno zmanjšati razširjenost uporabe 
drog med prebivalstvom ter zmanjšati 
socialno škodo in škodo za zdravje ljudi 
zaradi uporabe prepovedanih drog in 
prometa z njimi.

črtano

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 17

(17) Pomembno in potrebno je zavedati se 
resnih takojšnjih in dolgoročnih učinkov 
nasilja in drog na zdravje, psihološki in 
socialni razvoj ter na enake možnosti 
vpletenih, posameznikov, družin in 
skupnosti ter visokih socialnih in 
gospodarskih stroškov za družbo kot 
celoto. 

(17) Pomembno in potrebno je zavedati se 
resnih takojšnjih in dolgoročnih učinkov 
nasilja na zdravje, psihološki in socialni 
razvoj ter na enake možnosti vpletenih, 
posameznikov, družin in skupnosti ter 
visokih socialnih in gospodarskih stroškov 
za družbo kot celoto. 

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Treba je priznati, da so nekatere 
skupine žensk, zlasti pripadnice manjšin, 
begunke, migrantke, ženske, ki živijo v 
revščini v podeželskih ali oddaljenih 
skupnostih, ženske v zavodih ali v zaporih, 
ženski otroci, lezbijke, invalidne in 
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starejše ženske, nasilju še posebej 
izpostavljene.

Obrazložitev

Tem skupinam je pri izvajanju programa potrebno posvetiti posebno pozornost, ker so 
izpostavljene večjemu tveganju za nasilje. 

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 18

(18) Evropska unija lahko prispeva 
dodano vrednost ukrepom držav članic na 
področju preprečevanja uporabe drog in 
obveščanja z dopolnjevanjem teh ukrepov 
in spodbujanjem sinergij.

črtano

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Program bo posvečal pozornost 
položaju otrok ulice, ki postaja dramatičen, 
ker ti otroci niso le žrtve trgovanja z 
drogami in ljudmi, ampak tudi trpijo nasilje 
in spolno zlorabo. Za ponovno vključevanje 
teh otrok v družbo je potreben program, ki 
bo odgovarjal družbenim in družinskim 
problemom in bo upošteval potrebe teh 
otrok.  

Obrazložitev

Otroci ulice običajno zapustijo svoje družine zato, ker so že postali žrtev nasilja. Pogosto 
končajo v otroških kriminalnih tolpah, ki jih nadzorujejo preprodajalci drog in druge 
kriminalne tolpe. Čim hitreje in čim mlajši bodo otroci, ki jih bodo organizacije socialnega 
skrbstva sprejele, tem uspešneje se bodo ponovno vključili. Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje pa jim lahko prepreči povratek v življenje na ulici.   

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 21



PR\610851SL.doc PE 372.097v01-0011/22 PR\610851SL.doc

SL

(21) Zaradi potrebe po izmenjavi 
informacij na ravni EU in razširjanja 
dobrih praks po vsej Skupnosti države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev 
predlaganih ukrepov, in sicer preprečevati 
vse oblike nasilja nad otroki, mladimi in 
ženskami ter bojevati se proti temu nasilju 
in preprečevati uporabo drog ter 
obveščati. To se lahko bolje doseže na 
ravni Skupnosti. Skupnost lahko zaradi 
potrebe po usklajenem in 
interdisciplinarnem pristopu ter zaradi 
obsega ali vpliva pobude sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je potrebno za 
dosego teh ciljev.

(21) Zaradi potrebe po izmenjavi 
informacij na ravni EU in razširjanja 
dobrih praks po vsej Skupnosti države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev 
predlaganih ukrepov, in sicer preprečevati 
vse oblike nasilja nad otroki, mladimi in 
ženskami ter bojevati se proti temu nasilju 
in obveščati. To se lahko bolje doseže na 
ravni Skupnosti. Skupnost lahko zaradi 
potrebe po usklajenem in 
interdisciplinarnem pristopu ter zaradi 
obsega ali vpliva pobude sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega tistega, kar je potrebno za 
dosego teh ciljev.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 15
Člen 1, naslov

Oblikovanje programa Vsebina in področje uporabe

Obrazložitev

Če je program ločen, predlog ne bo vzpostavil novega programa, ampak fazo III programa 
Daphne.

Predlog spremembe 16
Člen 1, odstavek 1

1. Ta sklep vzpostavlja program „Boj proti 
nasilju (Daphne) ter preprečevanje 
uporabe drog in obveščanje“, v 
nadaljnjem besedilu „program“, v okviru 
splošnega programa „Temeljne pravice in 
pravosodje“, ki naj bi prispeval h krepitvi 
območja svobode, varnosti in pravice.

1. Ta sklep vzpostavlja program za 
preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi 
in ženskami in boj proti njemu ter za 
zaščito žrtev in ogroženih skupin (Daphne 
III), v nadaljnjem besedilu „program“, v 
okviru splošnega programa „Temeljne 
pravice in pravosodje“, ki naj bi prispeval 
h krepitvi območja svobode, varnosti in 
pravice.
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Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

Za namene programa Daphne III se 
pojem "otrok" nanaša na mladostnike do 
18 let, kar je v skladu z mednarodnimi 
instrumenti o pravicah otrok.

Obrazložitev

Potrebno je predvideti definicijo otrok in mladostnikov za opredelitev področja uporabe 
programa.

Predlog spremembe 18
Člen 1, odstavek 2 b (novo)

Vendar pa se projekti z ukrepi, ki so 
posebej namenjeni ciljnim skupinam, kot 
na primer "adolescentom" (od 13 do 19 
let) ali osebam, starim med 12 in 25 let, 
štejejo za ukrepe, namenjene kategoriji 
tako imenovanih "mladih".

Obrazložitev

Potrebno je predvideti definicijo otrok in mladostnikov za opredelitev področja uporabe 
programa.

Predlog spremembe 19
Člen 2, odstavek 1, točka (a)

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju ter obveščanjem in preprečevanjem 
uporabe drog.

(a) Prispevati k vzpostavitvi območja 
svobode, varnosti in pravice z bojem proti 
nasilju nad otroki, mladimi in ženskami in 
njegovemu preprečevanju.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1. Pomembno je jasno navesti cilj programa. 
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Predlog spremembe 20
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) Zaščititi državljane pred nasiljem in 
doseči visoko raven varovanja zdravja, 
blaginje in socialne kohezije.

(b) Zaščititi otroke, mlade in ženske pred 
nasiljem in doseči visoko raven varovanja 
telesnega in duševnega zdravja, blaginje in 
socialne kohezije.

Obrazložitev

Pomembno je jasno navesti cilj programa. 

Predlog spremembe 21
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) Preprečevati in zmanjševati uporabo 
drog, odvisnost od drog in škodo zaradi 
uporabe drog.

črtano

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 22
Člen 2, odstavek 2

2. Splošni cilji programa brez poseganja v 
cilje in pooblastila Evropske skupnosti 
prispevajo k razvoju politik Skupnosti, 
natančneje politik, povezanih z varovanjem 
javnega zdravja, enakostjo spolov, 
varstvom pravic otrok in bojem proti 
trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju.

2. Splošni cilji programa brez poseganja v 
cilje in pooblastila Evropske skupnosti 
prispevajo k razvoju politik Skupnosti, 
natančneje politik, povezanih z varovanjem 
javnega zdravja, zlasti, ko zadeva otroke, 
mlade in ženske, enakost spolov, boj proti 
nasilju v družini, nasilju v konfliktnih 
situacijah na osnovi spola, varstvo pravic 
otrok, boj proti trgovini z ljudmi in 
spolnemu izkoriščanju in boj proti 
pohabljanju ženskih spolnih organov.

Obrazložitev

Boj proti nasilju v družini in pohabljanju ženskih spolnih organov mora biti prednostna
naloga, ki jo je treba omeniti v splošnih ciljih.

Predlog spremembe 23
Člen 3, točka (a), zaporedna točka 1 a (novo)
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• z zagotovitvijo centra za pomoč NVO in 
drugim organizacijam za pomoč pri 
pripravi njihovih projektov in za povezavo 
z drugimi partnerji,

Obrazložitev

NVO, zlasti tiste, ki prvič sodelujejo v programu Daphne, imajo lahko pomanjkljivo znanje in 
izkušnje z določbami programa.

Predlog spremembe 24
Člen 3, točka (a), zaporedna točka 1 b (novo)

• z vzpostavitvijo možganskega trusta, ki 
bo Komisiji zagotavljal smernice za 
socialno, kulturno in politično področje 
glede izbire projektov in dopolnilnih 
ukrepov. Možganski trust sestavljajo 
predstavniki pristojnega odbora 
Evropskega parlamenta in vključuje 
predstavnike glavnih NVO na tem 
področju.

Obrazložitev

Komisija, ki je zadolžena za izbiro in izvajanje projektov, ima omejeno znanje o socialnem, 
kulturnem in političnem področju držav članic. 

Predlog spremembe 25
Člen 3, točka (a), zaporedna točka 2 a (novo)

• s spodbujanjem evropskega leta boja 
proti nasilju nad ženskami in podporo 
dejavnostim, povezanih s tem dogodkom;

Obrazložitev

Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami bi bilo zelo pomembno in koristno za dvig 
ozaveščenosti in delitev dobrih praks in bi ga zato program Daphne moral podpreti. 

Predlog spremembe 26
Člen 3, točka (a), zaporedna točka 4

• z opredelitvijo in izboljšanjem ukrepov, 
ki prispevajo k pozitivnemu obravnavanju 

• z opredelitvijo in izboljšanjem ukrepov, 
ki prispevajo k pozitivnemu obravnavanju 
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oseb, ogroženih zaradi nasilja, in sicer na 
podlagi pristopa, ki spodbuja njihovo 
spoštovanje in si prizadeva za njihovo 
blaginjo in samozadovoljstvo.

otrok, mladih in žensk, ki so žrtve nasilja 
in/ali ogroženih zaradi nasilja, in sicer na 
podlagi pristopa, ki spodbuja njihovo 
spoštovanje in si prizadeva za njihovo 
blaginjo in samozadovoljstvo.

Obrazložitev

Pomembno je jasno navesti cilj programa. 

Predlog spremembe 27
Člen 3, točka (b), zaporedna točka 4

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem, raziskovanje in obravnavanje 
osnovnih vzrokov nasilja na vseh ravneh 
družbe;

• proučevanje pojavov, povezanih z 
nasiljem, raziskovanje in obravnavanje 
osnovnih vzrokov nasilja na vseh ravneh 
družbe in možnih metod njegovega 
preprečevanja;

Obrazložitev

Pomembno je jasno navesti cilj programa. 

Predlog spremembe 28
Člen 3, točka (b), zaporedna točka 5

•  ozaveščanje o zdravstvenih in socialnih 
problemih, ki jih povzroča uporaba drog, 
in spodbujanje odprtega dialoga za 
izboljšanje razumevanja pojava drog.

črtano

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 29
Člen 3, točka (c)

(c) Vključiti civilno družbo v izvajanje ter 
razvijanje strategije in akcijskih načrtov
Evropske unije na področju drog.

(c) Vključiti civilno družbo v izvajanje ter 
razvijanje strategije proti trgovini z ljudmi 
in akcijskega načrta Evropske unije o boju 
proti njej.
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Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 30
Člen 3, točka (d)

(d) Spremljati, izvajati in vrednotiti 
izvajanje posebnih ukrepov v okviru 
akcijskih načrtov na področju drog v 
obdobjih 2005–2008 in 2009–2012.

(d) Spremljati, izvajati in vrednotiti 
izvajanje posebnih ukrepov v okviru 
akcijskih načrtov za boj proti trgovini z 
ljudmi in njenem preprečevanju.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 31
Člen 4, točka (b)

(b) posebne nadnacionalne projekte v 
interesu Skupnosti, ki so jih predložile 
najmanj tri države članice pod pogoji iz 
letnih delovnih programov; ali

(b) posebne nadnacionalne projekte v 
interesu Skupnosti, ki so jih predložile 
najmanj tri države, od katerih sta najmanj 
dve državi članici, pod pogoji iz letnih 
delovnih programov; ali

Obrazložitev

Program bi moral biti odprt za sodelovanje NVO na tem področju.

Predlog spremembe 32
Člen 4, točka (d)

(d) donacijo za poslovanje z namenom 
sofinanciranja izdatkov, povezanih s 
stalnim delovnim programom Evropske 
federacije za pogrešane in spolno 
zlorabljene otroke, ki si prizadeva za cilj v 
splošnem evropskem interesu na področju 
pravic in zaščite otrok.

(d) sofinanciranje izdatkov NVO, ki delajo
s pogrešanimi in spolno zlorabljenimi 
otroki, se borijo proti ugrabitvam otrok in 
pedofiliji, ker si prizadevajo za cilje v 
splošnem evropskem interesu na področju 
pravic in zaščite otrok.

Obrazložitev

Program bi moral biti odprt za sodelovanje NVO na tem področju.
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Predlog spremembe 33
Člen 5, točka (c)

(c) Projekti lahko vključujejo države 
kandidatke, ki ne sodelujejo pri tem 
programu, če bi to prispevalo k njihovim 
pripravam na pristop, ali druge tretje 
države, ki ne sodelujejo pri tem programu, 
če bi to ustrezalo cilju projektov.

(c) Projekti lahko vključujejo države 
kandidatke, ki ne sodelujejo pri tem 
programu, če bi to prispevalo k njihovim 
pripravam na pristop, ali druge tretje 
države, ki ne sodelujejo pri tem programu, 
če bi to ustrezalo cilju projektov, zlasti 
držav vzhodne Evrope in osrednje Azije v 
skladu z njihovimi sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju, državami AKP 
in sredozemskimi državami v okviru 
njihovih sporazumov.

(Glej besedilo člena 3, Dostop do programa, sklep Sveta 2002/630/PNZ z dne 22. julija 2002 
o okvirnem programu policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (AGIS)) 

Obrazložitev

Program bi moral biti odprt za sodelovanje drugih držav tako, da bi razvili mreže s temi 
partnerskimi državami in pomnožili učinke in rezultate 'pravnega reda Daphne.'   

Predlog spremembe 34
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Cilj predloga Komisije je, da se 
zagotovi sodelovanje vseh držav, za katere 
je program odprt in zlasti da se spodbudi 
sodelovanje NVO v njem, in sicer skupine 
za samopomoč.

Obrazložitev

Doslej 10 novih držav članic ni veliko sodelovalo, čeprav imajo hujše probleme z nasiljem. 
Izvajanje in vodenje projektov EU je pogosto administrativno breme NVO. NVO so pogosto že 
organizirane v mreže in zato še posebej uspešne pri širjenju rezultatov.

Predlog spremembe 35
Člen 6

1. Program je namenjen vsem skupinam, ki 
neposredno ali posredno obravnavajo 
nasilje in pojav drog.

1. Program je namenjen vsem skupinam, ki 
neposredno ali posredno obravnavajo 
nasilje.



PR\610851SL.doc PE 372.097v01-0018/22 PR\610851SL.doc

SL

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in 
ogrožene skupine. Druge ciljne skupine so 
med drugim učitelji in pedagoško osebje, 
policija in socialni delavci, nacionalni 
organi in organi lokalnih skupnosti, 
zdravstveno in reševalno osebje, sodno 
osebje, NVO, sindikati in verske skupnosti. 
S ciljem preprečevanja nasilja je prav tako 
pomembno razmišljati o programih za 
obravnavanje žrtev na eni strani in 
storilcev dejanj na drugi strani.

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in 
ogrožene skupine. Druge ciljne skupine so 
med drugim učitelji in pedagoško osebje, 
policija in socialni delavci, nacionalni 
organi in organi lokalnih skupnosti, 
zdravstveno in reševalno osebje, sodno 
osebje, NVO, sindikati in verske skupnosti.
S ciljem preprečevanja nasilja je prav tako 
pomembno razmišljati o programih za 
obravnavanje žrtev na eni strani in 
storilcev dejanj na drugi strani.

3. Mladi, ranljive skupine in problematične 
soseske so na področju drog ogrožene 
skupine in jih je treba opredeliti kot ciljne 
skupine. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, 
socialni delavci, nacionalni organi in 
organi lokalnih skupnosti, zdravstveno in 
reševalno osebje, sodno osebje, NVO, 
sindikati in verske skupnosti.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 36
Člen 6, odstavek 2

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in 
ogrožene skupine. Druge ciljne skupine so 
med drugim učitelji in pedagoško osebje, 
policija in socialni delavci, nacionalni 
organi in organi lokalnih skupnosti, 
zdravstveno in reševalno osebje, sodno 
osebje, NVO, sindikati in verske skupnosti. 
S ciljem preprečevanja nasilja je prav 
tako pomembno razmišljati o programih 
za obravnavanje žrtev na eni strani in 
storilcev dejanj na drugi strani.

2. Poglavitne ciljne skupine na področju 
boja proti nasilju so žrtve nasilja in 
ogrožene skupine, zlasti otroci, mladi in 
ženske. Druge ciljne skupine so med 
drugim učitelji in pedagoško osebje, 
policija in socialni delavci, nacionalni 
organi in organi lokalnih skupnosti, 
zdravstveno in reševalno osebje, sodno 
osebje, NVO, sindikati in verske skupnosti.
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Obrazložitev

Program bi se moral osredotočiti predvsem na boj proti nasilju in njegovemu preprečevanju 
ter na žrtve nasilja.

Predlog spremembe 37
Člen 7

Ta program je odprt za sodelovanje javnih 
ali zasebnih organizacij in institucij 
(lokalni organi na pristojni ravni, 
univerzitetni oddelki in raziskovalni 
centri), ki delujejo na področju 
preprečevanja nasilja nad otroki, mladimi 
in ženskami ter boja proti temu nasilju ali 
zaščite pred njim ali zagotavljanja podpore 
žrtvam, izvajanja ciljnih ukrepov za 
spodbujanje zavračanja takega nasilja ali 
spodbujanja sprememb v odnosu in 
vedenju do ranljivih skupin in žrtev nasilja. 
Program je prav tako odprt za sodelovanje 
javnih ali zasebnih organizacij in 
institucij (lokalni organi na pristojni 
ravni, univerzitetni oddelki in raziskovalni 
centri), ki delujejo na področju 
obveščanja in preprečevanja uporabe 
drog.

Ta program je odprt za sodelovanje javnih 
ali zasebnih organizacij in institucij 
(lokalni organi na pristojni ravni, 
univerzitetni oddelki in raziskovalni 
centri), ki delujejo na področju 
preprečevanja nasilja nad otroki, mladimi 
in ženskami ter boja proti temu nasilju ali 
zaščite pred njim ali zagotavljanja podpore 
žrtvam, izvajanja ciljnih ukrepov za 
spodbujanje zavračanja takega nasilja ali 
spodbujanja sprememb v odnosu in 
vedenju do ranljivih skupin in žrtev nasilja.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 38
Člen 10, odstavek 1

1. Komisiji pomaga odbor, ki je sestavljen 
iz predstavnikov držav članic in mu 
predseduje predstavnik Komisije, v 
nadaljnjem besedilu „odbor“.

1. Komisiji pomaga odbor z enakomerno 
zastopanostjo spolov, ki je sestavljen iz 
predstavnikov držav članic in mu 
predseduje predstavnik Komisije, v 
nadaljnjem besedilu „odbor“.

Obrazložitev

Pomembna je opredelitev posebne narave programa. 
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Predlog spremembe 39
Člen 11, odstavek 1

1. Iskale se bodo sinergije in dopolnjevanje 
z drugimi instrumenti Skupnosti, zlasti s 
splošnima programoma „Varnost in 
varstvo svoboščin“ ter „Solidarnost in 
upravljanje migracijskih tokov“, sedmim 
okvirnim programom za raziskave in 
razvoj, pa tudi s programi za varovanje 
zdravja in programom „Safer Internet 
Plus“. Dejavna prizadevanja so usmerjena 
v dopolnjevanje z Evropskim centrom za 
spremljanje drog in odvisnosti. Statistični 
element obveščanja na področju nasilja in 
drog se bo razvijal v sodelovanju z 
državami članicami, po potrebi z uporabo 
statističnega programa Skupnosti.

1. Iskale se bodo sinergije in dopolnjevanje 
z drugimi instrumenti Skupnosti, zlasti s 
splošnima programoma „Varnost in 
varstvo svoboščin“ ter „Solidarnost in 
upravljanje migracijskih tokov“, sedmim 
okvirnim programom za raziskave in 
razvoj, pa tudi s programi za varovanje 
zdravja in programom „Safer Internet 
Plus“. Statistični element obveščanja na 
področju nasilja se bo razvijal v 
sodelovanju z državami članicami, po 
potrebi z uporabo statističnega programa 
Skupnosti.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 40
Člen 12, odstavek 1

1. Proračun za izvajanje tega instrumenta je 
določen v višini 138,2 milijona EUR za 
obdobje iz člena 1.

1. Proračun za izvajanje tega instrumenta je 
določen v višini 115,87 milijona EUR za 
obdobje iz člena 1.

Obrazložitev

Nadaljevanje predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 41
Člen 15, odstavek 3, točka (a)

(a) vmesno poročilo o vrednotenju 
doseženih rezultatov ter kakovostnih in 
količinskih vidikov izvajanja tega 
programa najkasneje do 31. marca 2011;

(a) vmesno poročilo o vrednotenju 
doseženih rezultatov ter kakovostnih in 
količinskih vidikov izvajanja tega 
programa najkasneje do 31. marca 2010;

Obrazložitev

Za program bi bilo koristno predhodno vmesno ocenjevanje.
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Predlog spremembe 42
Člen 15, odstavek 3, točka (b)

(b) sporočilo o nadaljevanju tega programa 
najkasneje do 30. avgusta 2012;

(b) sporočilo o nadaljevanju tega programa 
najkasneje do 31. decembra 2011;

Obrazložitev

Za program bi bilo koristno predhodno sporočilo o nadaljevanju programa.


