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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda 
programmet ”Kamp mot våld (Daphne), förebyggande av narkotikamissbruk och 
information” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet 
”Grundläggande rättigheter och rättvisa”
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0122)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 152 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0388/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från ... (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att dela upp förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet ”Kamp 
mot våld (Daphne), förebyggande av narkotikamissbruk och information” i två separata 
beslut, så att det inrättas ett särskilt program för förebyggande och bekämpande av våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor samt skydd av offer och grupper i riskzonen 
(Daphne III) och ett särskilt program med titeln ”Förebyggande av narkotikamissbruk och 
information”, samt att införliva parlamentets ändringar i motsvarande beslut.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titeln

Europaparlamentets och rådets beslut om 
inrättande av det särskilda programmet 
”Kamp mot våld (Daphne), förebyggande 

Europaparlamentets och rådets beslut om 
inrättande av det särskilda programmet för 
förebyggande och bekämpande av våld 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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av narkotikamissbruk och information”
för perioden 2007–2013, som en del av det 
allmänna programmet ”Grundläggande 
rättigheter och rättvisa”

mot barn, ungdomar och kvinnor samt 
skydd av offer och grupper i riskzonen 
(Daphne III) för perioden 2007–2013, som 
en del av det allmänna programmet 
”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

(Denna ändring berör hela lagtexten under behandling. Om den antas skall hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Kampen mot våld respektive narkotikamissbruk och information är viktiga frågor med olika 
karaktäristika. Därför bör de inte behandlas inom ramen för ett enda särskilt program med 
titeln ”Kamp mot våld (Daphne), förebyggande av narkotikamissbruk och information”, utan 
i två separata särskilda program: Daphne III respektive ”Förebyggande av 
narkotikamissbruk och information”. Kommissionen har angett att den är öppen för detta 
tillvägagångssätt och kommer att beakta ändringsförslag om att dela upp förslaget i två 
separata beslut.

Ändringsförslag 2
Skäl 2

(2) Gemenskapens insatser skall 
komplettera den nationella politiken och 
inriktas på att förbättra folkhälsan, 
undanröja faror för människors hälsa och 
minska narkotikarelaterade hälsoskador.

(2) Gemenskapens insatser skall 
komplettera den nationella politiken och 
inriktas på att förbättra folkhälsan, 
undanröja faror för människors hälsa och 
minska hälsoskador.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 3
Skäl 7

(7) Europaparlamentet har uppmanat 
kommissionen att utarbeta och genomföra 
handlingsprogram för att bekämpa våld, 
bland annat i sina resolutioner av den 
19 maj 2000 om kommissionens 
meddelande till rådet och 
Europaparlamentet om vidare åtgärder i 
kampen mot kvinnohandel respektive av 
den 20 september 2001 om kvinnlig 
könsstympning.

(7) Europaparlamentet har uppmanat 
kommissionen att utarbeta och genomföra 
handlingsprogram för att bekämpa våld, 
bland annat i sina resolutioner av den 
19 maj 2000 om kommissionens 
meddelande till rådet och 
Europaparlamentet om vidare åtgärder i 
kampen mot kvinnohandel, av den 
20 september 2001 om kvinnlig 
könsstympning, av den 17 januari 2006 
om strategier för förebyggande av handel 
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med kvinnor och barn som riskerar att 
utsättas för sexuellt utnyttjande och av 
den 2 februari 2006 om dagens situation 
när det gäller bekämpning av våld mot 
kvinnor och eventuella framtida åtgärder.

Motivering

Kommissionen bör ta hänsyn även till Europaparlamentets senaste resolutioner.

Ändringsförslag 4
Skäl 11

(11) Forskningsresultat visar att 
narkotikamissbruk leder till sjukdom och 
död för ett stort antal europeiska 
medborgare, och därmed utgör 
hälsorelaterade skador i samband med 
narkotikamissbruk ett stort problem för 
folkhälsan.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 5
Skäl 12

(12) I meddelandet från kommissionen till 
rådet och Europaparlamentet om 
resultaten av den slutliga utvärderingen 
av EU:s handlingsplan mot narkotika 
(2000–2004) påpekades behovet av 
regelbundna samråd med det civila 
samhället vid utarbetandet av EU:s 
narkotikapolitik.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 6
Skäl 13
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(13) I Europaparlamentets och rådets 
beslut om antagande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003–2008) ingår utformning av 
strategier och insatser mot 
narkotikamissbruk, som är en av de 
viktiga livsstilsrelaterade faktorer som är 
avgörande för folkhälsan.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 7
Skäl 14

(14) I sin rekommendation av den 
18 juni 2003 om förebyggande och 
begränsning av hälsorelaterade skador i 
samband med narkotikamissbruk 
rekommenderade rådet att 
medlemsstaterna som folkhälsomål skulle 
ställa upp förebyggande och begränsning 
av risker kopplade till narkotikamissbruk 
samt utarbeta och genomföra omfattande 
strategier för detta ändamål.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 8
Skäl 15

(15) I december 2004 godkände 
Europeiska rådet Europeiska unionens 
narkotikastrategi 2005–2012, som 
omfattar all narkotikarelaterad 
verksamhet inom Europeiska unionen, 
och fastställde strategins huvudmål. I 
målen ingår att skapa gott hälsoskydd, 
välbefinnande och social 
sammanhållning genom att förebygga och 
minska användningen och beroendet av 
narkotika samt narkotikarelaterade 
skadeverkningar på hälsa och samhälle.

utgår
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Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 9
Skäl 16

(16) Kommissionen antog sin 
handlingsplan för narkotikabekämpning 
2005–2008 som ett oumbärligt instrument 
för att omsätta Europeiska unionens 
narkotikastrategi 2005–2012 i konkreta 
åtgärder. Det yttersta målet med 
handlingsplanen är att åstadkomma en 
betydande minskning av 
narkotikamissbruket bland befolkningen 
och att reducera de negativa samhälls-
och hälsoeffekterna av missbruk av och 
olaglig handel med narkotika.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 10
Skäl 17

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld och 
narkotika, både på kort och lång sikt, för 
hälsa, psykisk och social utveckling och för 
individernas, familjernas och samfundens 
lika möjligheter samt de höga sociala och 
ekonomiska kostnader som våldet innebär 
för samhället som helhet. 

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld, 
både på kort och lång sikt, för hälsa, 
psykisk och social utveckling och för 
individernas, familjernas och samfundens 
lika möjligheter samt de höga sociala och 
ekonomiska kostnader som våldet innebär 
för samhället som helhet. 

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1. 

Ändringsförslag 11
Skäl 17a (nytt)

(17a) Man måste erkänna att vissa 
grupper, i synnerhet kvinnor från 
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minoritetsgrupper, flyktingkvinnor, 
invandrarkvinnor, fattiga kvinnor som 
lever i landsbygdsområden eller avlägset 
belägna samhällen, kvinnor på 
institutioner eller i fängelse, flickor, 
lesbiska kvinnor, kvinnor med 
funktionshinder och äldre kvinnor, är 
särskilt löper förhöjd risk att utsättas för 
våld.

Motivering

Syftet är att påminna om att man måste ägna dessa grupper särskild uppmärksamhet i 
samband med programmets genomförande, eftersom de löper förhöjd risk att utsättas för 
våld.

Ändringsförslag 12
Skäl 18

(18) Europeiska unionen kan skapa ett 
mervärde för de åtgärder som 
medlemsstaterna skall vidta i fråga om 
information och förebyggande på 
narkotikaområdet genom att komplettera 
dem och främja synergier.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 13
Skäl 20a (nytt)

(20a) Inom programmet måste 
gatubarnens situation uppmärksammas, 
vilken är dramatisk eftersom dessa barn 
inte bara är offer för narkotika- och 
människohandlare utan också utsätts för 
våld och sexuellt utnyttjande. För att 
gatubarnen skall kunna återintegreras i 
samhället behövs det ett program som ger 
lösningar på sociala problem och 
familjeproblem och som beaktar dessa 
barns behov.
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Motivering

Gatubarn lämnar normalt sett sina familjer för att de redan utsatts för våld där. Vanligtvis 
hamnar de i barngäng som är i händerna på narkotikahandlare och andra kriminella gäng.
Ju snabbare dessa barn tas omhand av välgörenhetsorganisationer och ju yngre de är när det 
sker, desto bättre kommer deras återintegrering att bli. Den utbildning som de ges kan också 
förhindra att de återvänder till ett liv på gatan.

Ändringsförslag 14
Skäl 21

(21) Målen för den föreslagna åtgärden, 
dvs. att förebygga och bekämpa alla former 
av våld mot barn, ungdomar och kvinnor 
samt förebygga narkotikamissbruk och 
sprida information, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna på 
grund av behovet av informationsutbyte på 
EU-nivå och av att sprida de bästa 
metoderna i hela gemenskapen. Detta kan 
uppnås bättre på gemenskapsnivå. På 
grund av behovet av ett samordnat och 
sektorsövergripande tillvägagångssätt och 
på grund av åtgärdens omfattning eller 
verkningar, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21) Målen för den föreslagna åtgärden, 
dvs. att förebygga och bekämpa alla former 
av våld mot barn, ungdomar och kvinnor, 
kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna på grund av behovet av 
informationsutbyte på EU-nivå och av att 
sprida de bästa metoderna i hela 
gemenskapen. Detta kan uppnås bättre på 
gemenskapsnivå. På grund av behovet av 
ett samordnat och sektorsövergripande 
tillvägagångssätt och på grund av åtgärdens 
omfattning eller verkningar, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 15
Artikel 1, rubriken

Inrättande av programmet Innehåll och räckvidd

Motivering

Om programmen delas upp kommer det inte att inrättas något nytt program genom förslaget, 
utan snarare en etapp III av Daphneprogrammet.
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Ändringsförslag 16
Artikel 1, punkt 1

1. Genom detta beslut inrättas programmet 
”Kamp mot våld (Daphne), förebyggande 
av narkotikamissbruk och information”,
nedan kallat ”programmet”, som en del av 
det allmänna programmet ”Grundläggande 
rättigheter och rättvisa”, för att stärka 
området för frihet, säkerhet och rättvisa.

1. Genom detta beslut inrättas programmet 
för förebyggande och bekämpande av våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor samt 
skydd av offer och grupper i riskzonen 
(Daphne III), nedan kallat ”programmet”, 
som en del av det allmänna programmet 
”Grundläggande rättigheter och rättvisa”, 
för att stärka området för frihet, säkerhet 
och rättvisa.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Inom ramen för Daphne III-
programmet skall termen ”barn”
inbegripa ungdomar till och med 18 års 
ålder, i enlighet med internationella 
instrument rörande barns rättigheter.

Motivering

Man måste definiera termerna ”barn” och ”ungdomar” för att fastställa programmets 
räckvidd.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, punkt 2b (ny)

2b. Projekt med åtgärder som är särskilt 
utformade för vissa målgrupper som 
exempelvis ”ungdomar” (13–19 år) eller 
personer i åldrarna 12–25 år skall 
emellertid betraktas som åtgärder som 
riktar sig till ”ungdomar”.

Motivering

Man måste definiera termerna ”barn” och ”ungdomar” för att fastställa programmets 
räckvidd.
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Ändringsförslag 19
Artikel 2, punkt 1, led a

(a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld, sprida information och 
förebygga narkotikaanvändning.

(a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa och förebygga våld mot barn, 
ungdomar och kvinnor.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1. Det är viktigt att tydligt ange vad som skall stå i fokus 
för programmet.

Ändringsförslag 20
Artikel 2, punkt 1, led b

(b) Att skydda medborgarna mot våld för 
att uppnå en hälsoskyddsnivå, välfärd och 
social sammanhållning.

(b) Att skydda barn, ungdomar och 
kvinnor mot våld för att uppnå en hög nivå 
på skyddet av den fysiska och psykiska 
hälsan, välfärd och social 
sammanhållning.

Motivering

Det är viktigt att tydligt ange vad som skall stå i fokus för programmet.

Ändringsförslag 21
Artikel 2, punkt 1, led c

(c) Att förebygga och minska 
användningen och beroendet av narkotika 
samt de narkotikarelaterade skadorna.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1. 

Ändringsförslag 22
Artikel 2, punkt 2

2. Utan att det påverkar Europeiska 
gemenskapens mål och befogenheter bidrar 
programmets allmänna mål till 

2. Utan att det påverkar Europeiska 
gemenskapens mål och befogenheter bidrar 
programmets allmänna mål till 
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utvecklingen av gemenskapspolitiken, och 
närmare bestämt till utveckling av 
folkhälsoskyddet, jämställdheten, skyddet 
av barns rättigheter och kampen mot 
människohandel och sexuell exploatering.

utvecklingen av gemenskapspolitiken, och 
närmare bestämt till utveckling av 
folkhälsoskyddet, särskilt när det handlar 
om barn, ungdomar och kvinnor, till 
jämställdheten, bekämpandet av våld i 
hemmet och av könsrelaterat våld vid
konflikter, skyddet av barns rättigheter och 
kampen mot människohandel och sexuell 
exploatering samt bekämpandet av 
kvinnlig könsstympning.

Motivering

Kampen mot våld i hemmet och kvinnlig könsstympning måste prioriteras och bör därför 
nämnas bland de allmänna målen.

Ändringsförslag 23
Artikel 3, led a, punktsats 1a (ny)

• Att tillhandahålla en ”helpdesk-tjänst” 
för icke-statliga organisationer och andra 
organisationer för att hjälpa dessa att 
utarbeta sina projekt och skapa kontakter 
med andra parter.

Motivering

Icke-statliga organisationer, särskilt de som arbetar med Daphneprogrammet för första 
gången, kan ha otillräckliga erfarenheter och kunskaper om programmets bestämmelser.

Ändringsförslag 24
Artikel 3, led a, punktsats 1b (ny)

• Att inrätta en tankesmedja som skall 
förse kommissionen med riktlinjer om det 
sociala, kulturella och politiska 
sammanhanget kring projekturval och 
kompletterande åtgärder. Denna 
tankesmedja skulle vara sammansatt av 
företrädare för Europaparlamentets 
behöriga utskott och inbegripa 
företrädare för större icke-statliga 
organisationer på området.
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Motivering

Kommissionen, som ansvarar för utväljandet och genomförandet av projekt, har begränsade 
kunskaper om den sociala, kulturella och politiska situationen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 25
Artikel 3, led a, punktsats 2a (ny)

• Att stödja det europeiska året mot 
kvinnovåld och verksamheter i samband 
med detta.

Motivering

Det skulle vara mycket viktigt och värdefullt med ett europeiskt år mot kvinnovåld för att 
skapa medvetenhet kring denna fråga och för utbytet av god praxis. Det bör därför stödjas av 
Daphneprogrammet.

Ändringsförslag 26
Artikel 3, led a, punktsats 4

• Att identifiera och förstärka de insatser 
som bidrar till positiv behandling av 
människor i riskzonen för våld, dvs. 
åtgärder som uppmuntrar till respekt för 
dem och främjar deras välfärd och 
självförverkligande.

• Att identifiera och förstärka de insatser 
som bidrar till positiv behandling av barn, 
ungdomar och kvinnor som är våldsoffer 
och/eller befinner sig i riskzonen för våld, 
dvs. åtgärder som uppmuntrar till respekt 
för dem och främjar deras välfärd och 
självförverkligande.

Motivering

Det är viktigt att tydligt ange vad som skall stå i fokus för programmet.

Ändringsförslag 27
Artikel 3, led b, punktsats 4

• studera våldsrelaterade fenomen, utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på 
alla nivåer i samhället, och 

• studera våldsrelaterade fenomen, utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på 
alla nivåer i samhället och utforska 
möjliga metoder för att förebygga det, och 

Motivering

Det är viktigt att tydligt ange vad som skall stå i fokus för programmet.
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Ändringsförslag 28
Artikel 3, led b, punktsats 5

• öka medvetenheten om de hälsoproblem 
och sociala problem som orsakas av 
narkotikaanvändning och uppmuntra till 
en öppen dialog i syfte att bygga upp 
större kunskap om narkotikafrågor.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 29
Artikel 3, led c

(c) Att engagera det civila samhället i 
genomförande och utveckling av 
Europeiska unionens narkotikastrategi och 
handlingsplan.

(c) Att engagera det civila samhället i 
genomförande och utveckling av 
Europeiska unionens strategi mot 
människohandel och handlingsplan för att 
bekämpa och förebygga människohandel.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 30
Artikel 3, led d

(d) Att övervaka, genomföra och utvärdera 
de särskilda åtgärderna i 
narkotikahandlingsplanerna 2005–2008 
respektive 2009–2012.

(d) Att övervaka, genomföra och utvärdera 
de särskilda åtgärderna i handlingsplanen 
för att bekämpa och förebygga 
människohandel.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 31
Artikel 4, led b

(b) särskilda gränsöverskridande program 
av gemenskapsintresse som läggs fram av 
minst tre medlemsstater i enlighet med de 
villkor som anges i de årliga 

(b) särskilda gränsöverskridande program 
av gemenskapsintresse som läggs fram av 
minst tre stater, varav minst två måste 
vara medlemsstater, i enlighet med de 
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arbetsprogrammen, eller villkor som anges i de årliga 
arbetsprogrammen, eller

Motivering

Även andra icke-statliga organisationer som är verksamma inom detta område måste få delta 
i programmet.

Ändringsförslag 32
Artikel 4, led d

(d) Ett stöd för att medfinansiera
administrativa utgifter i samband det 
ständiga arbetsprogrammet för European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children som strävar efter att 
uppfylla mål av allmänt europeiskt intresse 
när det gäller barns rättigheter och skydd.

(d) Medfinansiering av icke-statliga 
organisationer som arbetar med 
försvunna och sexuellt utnyttjade barn 
och bekämpar bortförande av barn och 
pedofili, eftersom dessa organisationer 
eftersträvar mål av allmänt europeiskt 
intresse när det gäller barns rättigheter och 
skydd.

Motivering

Även andra icke-statliga organisationer som är verksamma inom detta område måste få delta 
i programmet.

Ändringsförslag 33
Artikel 5, led c

(c) Projekt kan även omfatta 
kandidatländer som inte deltar i 
programmet om det skulle bidra till dessa 
länders förberedelser inför anslutningen, 
eller andra tredjeländer som inte deltar i 
programmet om det skulle främja 
projektmålen.

(c) Projekt kan även omfatta 
kandidatländer som inte deltar i 
programmet om det skulle bidra till dessa 
länders förberedelser inför anslutningen, 
eller andra tredjeländer som inte deltar i 
programmet om det skulle främja 
projektmålen, i synnerhet östeuropeiska 
och centralasiatiska länder i enlighet med 
deras partnerskaps- och samarbetsavtal 
samt AVS-länder och Medelhavsländer 
inom ramen för deras respektive avtal.
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(Se ordalydelsen i artikel 3, Tillgång till programmet, i rådets beslut 2002/630/RIF av den 
22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete (Agis))

Motivering

Även andra länder bör få delta i programmet, i syfte att utöka nätverken med dessa 
partnerländer och öka effekterna och resultaten av ”Daphneregelverket”.

Ändringsförslag 34
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Kommissionen skall sträva efter att 
alla länder som får delta i programmet 
också gör det och särskilt uppmuntra 
icke-statliga organisationer, i synnerhet 
självhjälpgrupper, att delta i programmet.

Motivering

Hittills har de tio ny medlemsstaterna inte deltagit i någon nämnvärd utsträckning trots att de 
har allvarliga problem med våld. Att ansöka om och driva EU-projekt innebär ofta en 
administrativ börda för icke-statliga organisationer. Sådana organisationer är emellertid ofta 
redan organiserade i nätverk och är därför särskilt framgångsrika i att sprida resultat.

Ändringsförslag 35
Artikel 6

1. Programmet riktar sig till alla som direkt 
eller indirekt arbetar med vålds- och 
narkotikafrågor.

1. Programmet riktar sig till alla som direkt 
eller indirekt arbetar med våldsfrågor.

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och 
de som är i riskzonen att utsättas för våld 
de främsta målgrupperna. Övriga 
målgrupper är bland annat lärare och 
pedagogisk personal, poliser och 
socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och 
religiösa samfund. Det är också lämpligt att 
utarbeta behandlingsprogram för såväl 
offer som förövare i syfte att förebygga 
våld.

2. Våldsoffren och de som är i riskzonen 
att utsättas för våld är de främsta 
målgrupperna. Övriga målgrupper är bland 
annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också 
lämpligt att utarbeta behandlingsprogram 
för såväl offer som förövare i syfte att 
förebygga våld.

3. I fråga om narkotika finns 
riskgrupperna bland ungdomar, i utsatta 
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grupper och i socialt belastade 
bostadsområden, och här bör 
målgrupperna identifieras. Övriga 
målgrupper är bland annat lärare och 
pedagogisk personal, socialarbetare, 
lokala och nationella myndigheter, 
medicinsk och sjukvårdande personal, 
domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och 
religiösa samfund.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 36
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och 
de som är i riskzonen att utsättas för våld 
de främsta målgrupperna. Övriga 
målgrupper är bland annat lärare och 
pedagogisk personal, poliser och 
socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och 
religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl 
offer som förövare i syfte att förebygga 
våld.

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och 
de som är i riskzonen att utsättas för våld, 
särskilt barn, ungdomar och kvinnor, de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper 
är bland annat lärare och pedagogisk 
personal, poliser och socialarbetare, lokala 
och nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund.

Motivering

Programmet skall huvudsakligen inriktas på att bekämpa och förebygga våld och på 
våldsoffren.

Ändringsförslag 37
Artikel 7

Programmet skall vara öppet för offentliga 
eller privata organisationer och 
institutioner (lokala myndigheter på 
behörig nivå, universitetsinstitutioner och 
forskningscentrum) som arbetar med att 
förebygga och bekämpa våld mot barn, 

Programmet skall vara öppet för offentliga 
eller privata organisationer och 
institutioner (lokala myndigheter på 
behörig nivå, universitetsinstitutioner och 
forskningscentrum) som arbetar med att 
förebygga och bekämpa våld mot barn, 
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ungdomar och kvinnor eller med skydd 
mot sådant våld eller med stöd till 
våldsoffer eller med att genomföra 
målinriktade insatser för att främja 
avståndstagande från sådant våld eller med 
att uppmuntra förändringar i attityderna 
och beteendet mot utsatta grupper och 
våldsoffer. Programmet skall också vara 
öppet för offentliga eller privata 
organisationer och institutioner (lokala 
myndigheter på behörig nivå, 
universitetsinstitutioner och 
forskningscentrum) som är verksamma 
med att informera om och förhindra 
narkotikamissbruk.

ungdomar och kvinnor eller med skydd 
mot sådant våld eller med stöd till 
våldsoffer eller med att genomföra 
målinriktade insatser för att främja 
avståndstagande från sådant våld eller med 
att uppmuntra förändringar i attityderna 
och beteendet mot utsatta grupper och 
våldsoffer.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 38
Artikel 10, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté bestående av företrädare för 
medlemsstaterna och med en företrädare 
för kommissionen som ordförande (nedan 
kallad ”kommittén”).

1. Kommissionen skall biträdas av en 
könsbalanserad kommitté bestående av 
företrädare för medlemsstaterna och med 
en företrädare för kommissionen som 
ordförande (nedan kallad ”kommittén”).

Motivering

Detta är viktigt med tanke på programmets specifika karaktär.

Ändringsförslag 39
Artikel 11, punkt 1

1. Synergier och komplementaritet kommer 
att eftersträvas med andra 
gemenskapsinstrument, särskilt de 
allmänna programmen ”Säkerhet och 
skydd för friheter” och ”Solidaritet och 
hantering av migrationsströmmar”, sjunde 
ramprogrammet för forskning och 
utveckling samt programmen som rör 
hälsoskydd och säkrare Internet. 
Komplementaritet med Europeiskt 

1. Synergier och komplementaritet kommer 
att eftersträvas med andra 
gemenskapsinstrument, särskilt de 
allmänna programmen ”Säkerhet och 
skydd för friheter” och ”Solidaritet och 
hantering av migrationsströmmar”, sjunde 
ramprogrammet för forskning och 
utveckling samt programmen som rör 
hälsoskydd och säkrare Internet. Den del 
av informationen om våld som rör statistik 
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centrum för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk kommer att 
eftersträvas aktivt. Den del av 
informationen om våld och narkotika som 
rör statistik kommer att utvecklas i 
samarbete med medlemsstaterna, när så 
behövs med hjälp av gemenskapens 
statistiska program.

kommer att utvecklas i samarbete med 
medlemsstaterna, när så behövs med hjälp 
av gemenskapens statistiska program.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 40
Artikel 12, punkt 1

1. Budgeten för genomförandet av detta 
instrument uppgår till 138,2 miljoner euro
fördelat på den period som anges i 
artikel 1.

1. Budgeten för genomförandet av detta 
instrument uppgår till 
115,87 miljoner euro fördelat på den 
period som anges i artikel 1.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 41
Artikel 15, punkt 3, led a

(a) en preliminär utvärderingsrapport om 
de resultat som uppnåtts och om kvalitativa 
och kvantitativa aspekter på programmets
genomförande, senast den 31 mars 2011,

(a) en preliminär utvärderingsrapport om 
de resultat som uppnåtts och om kvalitativa 
och kvantitativa aspekter på programmets 
genomförande, senast den 31 mars 2010,

Motivering

Programmet skulle gynnas av en tidigare preliminär utvärderingsrapport.

Ändringsförslag 42
Artikel 15, punkt 1, led b

(b) ett meddelande om programmets 
förlängning, senast den 30 augusti 2012, 
och

(b) ett meddelande om programmets 
förlängning, senast den 31 december 2011, 
och
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Motivering

Programmet skulle gynnas av ett tidigare meddelande om programmets förlängning.


