
BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

18 04. ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POL-
GÁRSÁG

18 04 01. A gyermekek, serdülők és nők elleni
erőszak leküzdésére irányuló intéz-
kedések befejezése 3.1 p.m. 2 000 000 p.m. 8 700 000 9 539 955,53 6 673 069,37

18 04 03. Az alapvető jogok tiszteletben tar-
tását vizsgáló és értékelő program
befejezése 3.1 p.m. p.m. p.m. 800 000 40 660,71 789 625,57

18 04 04. Az új EU-tagállamok civil társadal-
mát támogató előkészítő intézkedé-
sek befejezése 3.1 p.m. 876 000 p.m. 2 800 000 1 000 000,— 2 740 020,20

18 04 05. Az Európai Unió Alapjogi Ügynök-
sége

18 04 05 01. A Rasszizmus és Idegengyűlölet
Európai Megfigyelőközpontja – Az
1. és 2. címre szóló támogatások 3.1 p.m. p.m. 4 590 000 (1) 4 590 000 (1) 4 500 000,— 4 500 000,—

18 04 05 02. A Rasszizmus és Idegengyűlölet
Európai Megfigyelőközpontja – A
3. címre szóló támogatások 3.1 p.m. p.m. 4 386 000 (2) 4 386 000 (2) 4 300 000,— 4 300 000,—

18 04 05 03. Az Európai Unió Alapjogi Ügynök-
sége – Az 1. és 2. címre szóló támo-
gatások 3.1 8 488 000 8 488 000 p.m. (3) p.m. (3)

18 04 05 04. Az Európai Unió Alapjogi Ügynök-
sége – A 3. címre szóló támogatások 3.1 6 512 000 6 512 000 p.m. (4) p.m. (4)

18 04 05. jogcímcsoport – Részösszeg 15 000 000 15 000 000 8 976 000 8 976 000 8 800 000,— 8 800 000,—

18 04 06. Alapvető jogok és uniós polgárság 3.1 12 000 000 11 600 000 10 600 000 763 000

18 04 07. Az erőszak elleni küzdelem
(Daphne) 3.1 14 400 000 15 645 000 13 900 000 p.m.

18 04 08. A gyermekek jogait képviselő nem-
zeti és nemzetközi hatóságok, vala-
mint a gyermekek jogait előmozdító
és védő civil társadalom európai
együttműködése 3.1 1 000 000 1 000 000

18 04 09. Gyors riasztási mechanizmus beve-
zetése európai szinten gyermekek
elrablása vagy eltűnése esetére 3.1 1 000 000 1 000 000

18 04. Alcím – Összesen 43 400 000 47 121 000 33 476 000 22 039 000 19 380 616,24 19 002 715,14

(1) 207 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 197 800 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(3) 739 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(4) 3 880 200 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 01. A gyermekek, serdülők és nők elleni erőszak leküzdésére irányuló intézkedések befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 2 000 000 p.m. 8 700 000 9 539 955,53 6 673 069,37

Megjegyzések

Az előirányzat célja korábbi kötelezettségvállalások fedezése.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelen-
tik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek;
azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen
részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzésére vonatkozó cselekvési program (Daphne program) (2000–2003)
elfogadásáról szóló, 2000. január 24-i 293/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 34., 2000.2.9., 1. o.).

A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és a
veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési program (Daphne II program) (2004–2008) elfogadásáról szó-
ló, 2004. április 21-i 803/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 143., 2004.4.30., 1. o.).

Előkészítő intézkedés a költségvetési rendelet 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

18 04 03. Az alapvető jogok tiszteletben tartását vizsgáló és értékelő program befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. 800 000 40 660,71 789 625,57

Megjegyzések

Az előirányzat célja korábbi kötelezettségvállalások fedezése.

Jogalap

Előkészítő intézkedés a költségvetési rendelet 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

18 04 04. Az új EU-tagállamok civil társadalmát támogató előkészítő intézkedések befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 876 000 p.m. 2 800 000 1 000 000,— 2 740 020,20

Megjegyzések

Az előirányzat célja korábbi kötelezettségvállalások fedezése.

Jogalap

Előkészítő intézkedés a költségvetési rendelet 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 05. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

18 04 05 01. A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja – Az 1. és 2. címre szóló támogatások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. 4 590 000 (1) 4 590 000 (2) 4 500 000,— 4 500 000,—

(1) 207 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 207 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím).

A Központ köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

A Központ kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti
a költségvetési hatóságot.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 16. cikkével összhangban
visszafizetett összegek célhoz kötött bevételek (költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyek terhelése az
általános bevételi kimutatás 6 6 0 0. jogcímére történik.

A Központ létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának (EUMC) helyét 2007. március 1-jén átvette jogutódja, az Euró-
pai Unió Alapjogi Ügynöksége, amely a 168/2007/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően átvette a
Megfigyelőközpont valamennyi törvényi jogát és kötelezettségét, pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit, valamint
munkaszerződéseit.

Lásd a 18 04 05 03. és a 18 04 05 04. jogcímet.

Jogalap

A legutóbb az 1652/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 33. o.) módosított, a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai
Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997. június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendelet (HL L 151., 1997.6.10., 1. o.).

18 04 05 02. A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja – A 3. címre szóló támogatások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. 4 386 000 (1) 4 386 000 (2) 4 300 000,— 4 300 000,—

(1) 197 800 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 197 800 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja kiadásainak fedezésére szolgál, amely számba
veszi és értékeli az Európai Unión belüli rasszista és idegengyűlölő jelenségeket, elemzi a rasszizmus és az idegengyűlölet okait,
valamint a közösségi intézmények és a tagállamok felé benyújtandó javaslatokat fogalmaz meg.

Célja, hogy fedezze a Központ munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásait (3. cím).
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 05. (folytatás)

18 04 05 02. (folytatás)

A Központ feladata még a nyilvánosság számára elérhető dokumentációs erőforrások létrehozása, a rasszizmussal és idegen-
gyűlölettel kapcsolatos európai információs hálózat (RAXEN) létrehozása és rendszeres kerekasztal-beszélgetések szervezésének
ösztönzése.

A Központ köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

A Központ kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti
a költségvetési hatóságot.

A költségvetési rendelet 185. cikkében említett testületekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 16. cikkével összhangban
visszafizetett összegek célhoz kötött bevételek (költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amelyek terhelése az
általános bevételi kimutatás 6 6 0 0. jogcímére történik.

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának (EUMC) helyét 2007. március 1-jén átvette jogutódja, az Euró-
pai Unió Alapjogi Ügynöksége, amely a 168/2007/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően átvette a
Megfigyelőközpont valamennyi törvényi jogát és kötelezettségét, pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit, valamint
munkaszerződéseit.

Lásd a 18 04 05 03. és a 18 04 05 04. jogcímet.

Jogalap

A legutóbb az 1652/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 3. o.) módosított, a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Meg-
figyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997. június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendelet (HL L 151., 1997.6.10., 1. o.).

18 04 05 03. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége – Az 1. és 2. címre szóló támogatások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

8 488 000 8 488 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 739 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 739 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy fedezze az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásait (1. és 2. cím).

Az Ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról érte-
síti a költségvetési hatóságot.

Az Ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. kötet).

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló rendeletet (168/2007/EK) a Tanács 2007. február 15-én fogadta
el, és 2007. március 1-jén lépett hatályba. Azon a napon az Ügynökség a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelő-
központjának (EUMC) helyébe lépett és annak jogutódjává vált, a rendelet 23. cikke (4) bekezdésében rögzítetteknek megfele-
lően átvéve a Megfigyelőközpont valamennyi törvényi jogát és kötelezettségét, pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit, valamint
munkaszerződéseit.

Jogalap

A legutóbb az 1652/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 33. o.) módosított, a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai
Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997. június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendelet (HL L 151., 1997.6.10., 1. o.).

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 53.,
2007.2.22., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 05. (folytatás)

18 04 05 04. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége – A 3. címre szóló támogatások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

6 512 000 6 512 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 3 880 200 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 3 880 200 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége működési kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál. Az Ügynökség fela-
data, hogy – a közösségi jog végrehajtásával összefüggésben – a tagállamok érintett intézményei és szervei számára az alapvető
jogokkal kapcsolatosan támogatást és szakmai segítséget nyújtson annak érdekében, hogy segítségükre legyen az alapvető jogok
teljes mértékű tiszteletben tartásában, amikor hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak vagy fellépéseiket meghatározzák.

Az Ügynökségtől a következő működési célkitűzések/feladatok teljesítését várják:

– támogatás biztosítása az uniós intézmények és a tagállamok számára,

– az érdekelt felek közötti hálózatépítés és párbeszéd támogatása,

– a tájékoztatási és tudatosságot növelő tevékenységek elősegítése és információterjesztés az alapvető jogokra irányuló figye-
lem növelése érdekében,

– hatékony irányítás és az intézkedések hatékony végrehajtása.

Az Ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

Az Ügynökség kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról érte-
síti a költségvetési hatóságot.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló rendeletet (168/2007/EK) a Tanács 2007. február 15-én fogadta
el, és 2007. március 1-jén lépett hatályba. Azon a napon az Ügynökség a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelő-
központjának (EUMC) helyébe lépett és annak jogutódjává vált, a rendelet 23. cikke (4) bekezdésében rögzítetteknek megfele-
lően átvéve a Megfigyelőközpont valamennyi törvényi jogát és kötelezettségét, pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit, valamint
munkaszerződéseit.

A pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások az alábbiak:

Bevételek

– 1. cím „Európai közösségi támogatás” 15 000 000

– 2. cím „Egyéb bevételek” —

Összesen 15 000 000

Kiadások

– 1. cím „Személyzet” 7 053 000

– 2. cím „Igazgatási kiadások” 1 435 000

– 3. cím „Működési kiadások” 6 512 000

Összesen 15 000 000

Jogalap

A legutóbb az 1652/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 33. o.) módosított, a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai
Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997. június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendelet (HL L 151., 1997.6.10., 1. o.).

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 53.,
2007.2.22., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 06. Alapvető jogok és uniós polgárság

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

12 000 000 11 600 000 10 600 000 763 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert alapvető jogok – beleértve az uniós polgárság-
ból származó jogokat is – tiszteletben tartásán alapuló európai társadalom fejlesztésének támogatása,

– a civil társadalom megerősítése és az alapvető jogokról vele folytatott nyílt, átlátható és rendszeres párbeszéd támogatása,

– a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus elleni küzdelem, valamint a vallások és kultúrák közötti jobb meg-
értés és nagyobb fokú tolerancia támogatása szerte az Európai Unióban,

– a jogi, bírósági és igazgatási hatóságok és a jogi szakmák közötti kapcsolatok javítása, valamint az ezek körében folytatott
információcsere és hálózatépítés javítása, többek között a jogi szakemberek szakképzésének támogatása révén, annak érde-
kében, hogy e hatóságok és szakemberek jobban megértsék egymást.

Ez az előirányzat különösen a következő tevékenységek fedezésére szolgál:

– egyedi bizottsági intézkedések, úgymint tanulmányok és kutatások, közvélemény-kutatások és felmérések, közös módszer-
tanok és mutatószámok kialakítása, adatok és statisztikák gyűjtése, fejlesztése és terjesztése, szemináriumok, konferenciák
és szakértői találkozók, nyilvános kampányok és események szervezése; weboldalak fejlesztése és karbantartása, tájékoz-
tató anyagok elkészítése és terjesztése, nemzeti szakértői hálózatok irányítása és támogatása, elemző, felügyeleti és értékelő
tevékenységek,

– az éves munkaprogramokban meghatározott feltételek szerinti, legalább három tagállam által kezdeményezett, közösségi
érdekeket szolgáló speciális transznacionális projektek,

– azon nem kormányzati vagy egyéb szervezetek tevékenységeihez – többek között a gyermekek jogainak előmozdításával
foglalkozó civil szervezetek hálózatépítésével kapcsolatos tevékenységekhez – nyújtott támogatás, amelyek a program álta-
lános célkitűzéseivel összhangban az európai közérdeket szolgálják az éves munkaprogramokban meghatározott feltételek
szerint,

– működési költségekhez nyújtott támogatás az Európai Alkotmánybíróságok Konferenciájának, valamint az Európai Unió
Államtanácsai és Legfelső Közigazgatási Bíróságai Szövetségének állandó munkaprogramjához kapcsolódó kiadások társ-
finanszírozására – e szervezetek a közösségi jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó nemzeti ítéletek egész Európából
történő összegyűjtését biztosító adatbázisokat tartanak fenn –, amennyiben a kiadások olyan általános európai érdekű cél-
kitűzés megvalósítása során merülnek fel, amely elősegíti a vélemény- és tapasztalatcserét azon ügyekről, amelyek tagjai-
nak – különösen a közösségi jogra vonatkozó – igazságügyi és/vagy tanácsadói funkciói teljesítésével kapcsolatos
joggyakorlatát, szervezetét és működését érintik.

Jogalap

Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető
jogok és polgárság” egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. április 19-i 2007/252/EK tanácsi határozat (HL L 110.,
2007.4.27., 33. o.; helyesbítés: HL L 141., 2007.6.2., 83. o.).

Jogi hivatkozások

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. április 6-i bizottsági közlemény (COM(2005) 122 végleges).
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 07. Az erőszak elleni küzdelem (Daphne)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 400 000 15 645 000 13 900 000 p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– hozzájárulás a gyermekeknek, fiataloknak és nőknek az erőszak minden formájával szembeni védelméhez, és az egészség-
védelem, a jólét és a társadalmi kohézió magas szintjének megvalósítása,

– hozzájárulás a közösségi szakpolitikák kidolgozásához – különösen azokon a területeken, amelyekben gyermekek, fiatalok
és nők érintettek –, konkrétan a közegészségügyre, az emberi jogokra és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szak-
politikák, a gyermekek jogainak védelmére irányuló intézkedések, valamint az emberkereskedelem és a szexuális kizsák-
mányolás elleni küzdelem esetében.

Ez az előirányzat különösen a következő tevékenységek fedezésére szolgál:

– egyedi bizottsági intézkedések, úgymint tanulmányok és kutatások, közvélemény-kutatások és felmérések, közös módszer-
tanok és mutatószámok kialakítása, adatok és statisztikák gyűjtése, fejlesztése és terjesztése, szemináriumok, konferenciák
és szakértői találkozók, nyilvános kampányok és események szervezése, weboldalak fejlesztése és karbantartása, tájékoz-
tató anyagok elkészítése és terjesztése, nemzeti szakértői hálózatok irányítása és támogatása, elemző, felügyeleti és értékelő
tevékenységek,

– az éves munkaprogramokban meghatározott feltételek szerinti, legalább három tagállam által kezdeményezett, közösségi
érdekeket szolgáló speciális transznacionális projektek,

– azon nem kormányzati vagy egyéb szervezetek tevékenységeihez nyújtott támogatás, amelyek a program általános célki-
tűzéseit illetően az európai közérdeket szolgálják az éves munkaprogramokban meghatározott feltételek szerint,

– a gyerekek, a serdülőkorúak és a nők védelme, valamint az ellenük irányuló bármilyen erőszak, kereskedelmi jellegű sze-
xuális kizsákmányolás, tiltott kereskedelem és más visszaélés, az iskolai erőszak és a fiatalkori bűnözés megakadályozása,
továbbá az ilyen jellegű visszaélések áldozatai rehabilitációjának az előmozdítása,

– tájékoztatási kampányok folytatása a pedofília, a nőkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a nők nemi csonkítása és a
kényszerházasság elleni küzdelem és a fiatalkori bűnözés megelőzése céljából,

– a nők, gyermekek és serdülőkorúak elleni erőszak, a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nőkereskedelem eseteiről
szóló jelentéstétel bátorítását elősegítő eszközök bevezetésének előmozdítása,

– kísérleti projektek és olyan szervezetek támogatása, amelyek a kiskorúak védelme és az interneten terjedő pedofília elleni
küzdelemre irányuló fellépés részeként a gyermekpornográfia és az emberi méltóságot sértő információk és képek inter-
neten való terjesztését tiltó intézkedések elfogadásával és/vagy tanulmányozásával foglalkoznak,

– az olyan bevált gyakorlatok cseréje, amelyek kapcsolódnak az iskolai erőszak ellen irányuló fellépésekhez, a fiatalkori bűnö-
zés megelőzésére és az az elleni küzdelemre irányuló intézkedésekhez, az érintett nem kormányzati szervezetek kezdemé-
nyezéseinek és a határokon átnyúló együttműködés támogatásához, a helyi és regionális szintű kísérleti projektekhez és a
fiatalkori bűnözéssel foglalkozó hatóságok közötti hálózatépítéshez.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V.
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 07. (folytatás)

Jogalap

Az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a gyermekek,
a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett cso-
portok védelméről szóló egyedi program (Daphne III program) létrehozásáról szóló, 2007. június 20-i 779/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 173., 2007.7.3., 19. o.).

Jogi hivatkozások

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. április 6-i bizottsági közlemény (COM(2005) 122 végleges).

18 04 08. A gyermekek jogait képviselő nemzeti és nemzetközi hatóságok, valamint a gyermekek jogait előmozdító és védő civil tár-
sadalom európai együttműködése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 000 000

Megjegyzések

Az ezen intézkedésre szánt előirányzatok az európai gyermekjogi stratégia végrehajtásának előkészítésére szolgálnak „Az EU
gyermekjogi stratégiája felé” című (COM(2006) 367 végleges) bizottsági közleménynek megfelelően, így az alábbiakra:

– az EU-ban a gyermekek szegénysége elleni küzdelem terén végrehajtott intézkedések koordinációja,

– a gyermekek társadalmi kirekesztése, a gyermekkereskedelem és az internetes gyermekpornográfia megakadályozására irá-
nyuló minden közvetlen intézkedés.

Ezen előirányzatokat fel lehet használni a fent említett célok megvalósításához szükséges bármilyen előkészítő intézkedésre is.

Jogalap

„Az EU gyermekjogi stratégiája felé” 2006. július 4-i bizottsági közlemény (COM(2006) 367 végleges).

Előkészítő intézkedés a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

18 04 09. Gyors riasztási mechanizmus bevezetése európai szinten gyermekek elrablása vagy eltűnése esetére

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 000 000

Megjegyzések

E költségvetési sor célja az „Amber alert” néven (az Amerikai Egyesült Államokban és Görögországban) vagy az „Alert – enlè-
vement” néven (Franciaországban) ismert mechanizmus bevezetése az Európai Unióban, hangsúlyozva a határokon átnyúló
összekapcsolás szükségességét.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

18 04. ALCÍM — ALAPVETŐ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (folytatás)

18 04 09. (folytatás)

Az olyan riasztórendszerek sikeres franciaországi, görögországi (valamint egyesült államokbeli és kanadai) bevezetését köve-
tően, amelyek gyermekrablás (és/vagy gyermekek eltűnése esetén), valamint akkor tájékoztatják a közvéleményt, amikor a gyer-
mekek egészsége vagy élete súlyos veszélyben lehet, a Bizottság segíteni kívánja a tagállamokat hasonló mechanizmusok nemzeti
szintű létrehozásában. Amennyiben valamennyi tagállam elfogad hasonló mechanizmusokat és létrejönnek a kommunikációs
rendszerek, lehetségessé és könnyebbé válik a határon átnyúló ügyek megoldása.

Ebből a költségvetési sorból történik a mechanizmus létrehozásából fakadó lehetséges többletköltségek finanszírozása. Ilyen pél-
dául a folyamatosan, éjjel-nappal működő kapcsolattartó pontok, ingyenes telefonvonalak és informatikai hálózatok létrehozása.

Jogalap

Kísérleti projekt a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi ren-
delet 49. cikkének (6) bekezdése értelmében (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
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