
KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

18 04 PRAWA PODSTAWOWE I OBY-
WATELSTWO

18 04 01 Zakończenie działań w ramach
środków w celu zwalczania przemo-
cy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 3.1 p.m. 2 000 000 p.m. 8 700 000 9 539 955,53 6 673 069,37

18 04 03 Zakończenie programu bada-
nia i oceny w dziedzinie poszano-
wania praw podstawowych 3.1 p.m. p.m. p.m. 800 000 40 660,71 789 625,57

18 04 04 Zakończenie działań przygotowaw-
czych w celu wspierania społeczeń-
stwa obywatelskiego w nowych
państwach członkowskich UE 3.1 p.m. 876 000 p.m. 2 800 000 1 000 000,— 2 740 020,20

18 04 05 Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej

18 04 05 01 Europejskie Centrum Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii — Subwencja
w ramach tytułów 1 i 2 3.1 p.m. p.m. 4 590 000 (1) 4 590 000 (1) 4 500 000,— 4 500 000,—

18 04 05 02 Europejskie Centrum Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii — Subwencja
w ramach tytułu 3 3.1 p.m. p.m. 4 386 000 (2) 4 386 000 (2) 4 300 000,— 4 300 000,—

18 04 05 03 Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej — Subwencja w ra-
mach tytułów 1 i 2 3.1 8 488 000 8 488 000 p.m. (3) p.m. (3)

18 04 05 04 Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej — Subwencja w ra-
mach tytułu 3 3.1 6 512 000 6 512 000 p.m. (4) p.m. (4)

Artykuł 18 04 05 — Razem 15 000 000 15 000 000 8 976 000 8 976 000 8 800 000,— 8 800 000,—

18 04 06 Prawa podstawowe i obywatelstwo 3.1 12 000 000 11 600 000 10 600 000 763 000

18 04 07 Zwalczanie przemocy (Daphne) 3.1 14 400 000 15 645 000 13 900 000 p.m.

18 04 08 Współpraca na szczeblu europej-
skim pomiędzy władzami krajowy-
mi i międzynarodowymi
zajmującymi się prawami dziecka
oraz organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego wspierającymi pra-
wa dziecka i broniącymi ich 3.1 1 000 000 1 000 000

18 04 09 Uruchomienie na szczeblu europej-
skim mechanizmu szybkiego ostrze-
gania w przypadku porwań lub
zaginięć dzieci 3.1 1 000 000 1 000 000

Rozdział 18 04 — Ogółem 43 400 000 47 121 000 33 476 000 22 039 000 19 380 616,24 19 002 715,14

(1) Środki w wysokości 207 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 197 800 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(3) Środki w wysokości 739 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(4) Środki w wysokości 3 880 200 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 01 Zakończenie działań w ramach środków w celu zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

Uwagi

Środki te mają pokrywać wcześniejsze zobowiązania.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 293/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. przyjmująca program działań Wspól-
noty (program Daphne) (2000–2003) w sprawie środków zapobiegawczych w walce przeciwko przemocy wobec dzieci, mło-
dzieży i kobiet (Dz.U. L 34 z 9.2.2000, s. 1).

Decyzja nr 803/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. przyjmująca program działania Wspól-
noty (2004–2008) w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup
ryzyka (program Daphne II) (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 1).

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia finansowego.

18 04 03 Zakończenie programu badania i oceny w dziedzinie poszanowania praw podstawowych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

Uwagi

Środki te mają pokrywać wcześniejsze zobowiązania.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia finansowego.

18 04 04 Zakończenie działań przygotowawczych w celu wspierania społeczeństwa obywatelskiego w nowych państwach członkow-
skich UE

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

Uwagi

Środki te mają pokrywać wcześniejsze zobowiązania.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia finansowego.
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 05 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

18 04 05 01 Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

(1) Środki w wysokości 207 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 207 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na administrację i personel Centrum (tytuły 1 i 2).

Centrum musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Centrum.

Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 roz-
porządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego),
które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

Plan zatrudnienia Centrum jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Dnia 1 marca 2007 r. Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii zostało zastąpione przez Agencję Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej, będącą jego prawnym następcą; agencja przejęła wszystkie prawa i obowiązki Centrum, jego zobo-
wiązania lub należności finansowe i umowy o pracę, zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

Zob. pozycje 18 04 05 03 i 18 04 05 04.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasi-
zmu i Ksenofobii (Dz.U. L 151 z 10.6.1997, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245
z 29.9.2003, s. 33).

18 04 05 02 Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii — Subwencja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

(1) Środki w wysokości 197 800 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 197 800 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, którego za-
daniem jest gromadzenie i ocena zjawisk w dziedzinie rasizmu i ksenofobii w Unii Europejskiej, analizowanie przyczyn rasi-
zmu i ksenofobii oraz opracowywanie wniosków skierowanych do instytucji europejskich i państw członkowskich.

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków operacyjnych Centrum związanych z programem roboczym (tytuł 3).
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 05 (ciąg dalszy)

18 04 05 02 (ciąg dalszy)

Centrum Monitorowania jest odpowiedzialne również za stworzenie zasobów dokumentacji dostępnych dla obywateli, utwo-
rzenie oraz koordynowanie europejskiej sieci informacji o rasizmie i ksenofobii (RAXEN) oraz zachęcanie do organizowania
regularnych rozmów okrągłego stołu.

Centrum musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Centrum.

Kwoty spłacone zgodnie z art. 16 ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 roz-
porządzenia finansowego stanowią dochody przeznaczone na określony cel (art. 18 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego),
które zostaną ujęte w pozycji 6 6 0 0 ogólnego zestawienia dochodów.

Dnia 1 marca 2007 r. Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii zostało zastąpione przez Agencję Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej, będącą jego prawnym następcą; Agencja przejęła wszystkie prawa i obowiązki Centrum, jego
zobowiązania lub należności finansowe i umowy o pracę, zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 168/2007.

Zob. pozycje 18 04 05 03 i 18 04 05 04.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasi-
zmu i Ksenofobii (Dz.U. L 151 z 10.6.1997, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245
z 29.9.2003, s. 33).

18 04 05 03 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej — Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

(1) Środki w wysokości 739 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 739 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków personalnych i administracyjnych Agencji (tytuły 1 i 2).

Agencja musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

Plan zatrudnienia Agencji podano w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Rozporządzenie ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (rozporządzenie (WE) nr 168/2007) zostało przy-
jęte przez Radę dnia 15 lutego 2007 r. i weszło w życie dnia 1 marca 2007 r. W tym dniu Europejskie Centrum Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii zostało zastąpione przez Agencję, będącą jego prawnym następcą; Agencja przejęła wszystkie prawa i obo-
wiązki Centrum, jego zobowiązania lub należności finansowe i umowy o pracę, zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasi-
zmu i Ksenofobii (Dz.U. L 151 z 10.6.1997, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245
z 29.9.2003, s. 33).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej (Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 05 (ciąg dalszy)

18 04 05 04 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej — Subwencja w ramach tytułu 3

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

(1) Środki w wysokości 3 880 200 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 3 880 200 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków operacyjnych (tytuł 3) Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej odpo-
wiedzialnej za udzielanie właściwym instytucjom Unii i władzom państw członkowskich pomocy i doradztwa przy wdrażaniu
prawa UE w zakresie praw podstawowych; pomoc ta ma stanowić wsparcie w celu pełnego poszanowania praw podstawo-
wych przy podejmowaniu przez nie środków lub planowaniu kierunków działania w zakresie ich kompetencji.

Oczekuje się, że Agencja będzie realizować następujące cele operacyjne/zadania:

— udzielanie wsparcia instytucjom Unii i państwom członkowskim,

— rozwój sieci współpracy zainteresowanych stron oraz dialogu na poziomie europejskim,

— rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie praw podstawowych,

— skuteczne funkcjonowanie struktury kierowniczej i wdrażanie działań.

Agencja musi informować władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a administracyjnymi.

Komisja zobowiązuje się powiadamiać władze budżetowe o transferach środków między wydatkami operacyjnymi a admini-
stracyjnymi, jeśli wystąpi o to Agencja.

Rozporządzenie ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (rozporządzenie (WE) nr 168/2007) zostało przy-
jęte przez Radę dnia 15 lutego 2007 r. i weszło w życie dnia 1 marca 2007 r. W tym dniu Europejskie Centrum Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii zostało zastąpione przez Agencję, będącą jego prawnym następcą; Agencja przejęła wszystkie prawa i obo-
wiązki Centrum, jego zobowiązania lub należności finansowe i umowy o pracę, zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy podano poniżej:

Dochody:

— tytuł 1 „Dotacja Wspólnoty Europejskiej” 15 000 000

— tytuł 2 „Dochody różne” —

Razem 15 000 000

Wydatki:

— tytuł 1 „Personel” 7 053 000

— tytuł 2 „Wydatki administracyjne” 1 435 000

— tytuł 3 „Wydatki operacyjne” 6 512 000

Razem 15 000 000

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasi-
zmu i Ksenofobii (Dz.U. L 151 z 10.6.1997, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1652/2003 (Dz.U. L 245
z 29.9.2003, s. 33).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej (Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 06 Prawa podstawowe i obywatelstwo

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

12 000 000 11 600 000 10 600 000 763 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wspieranie działań w następujących dziedzinach:

— wspieranie rozwoju społeczeństwa europejskiego, w którym szanuje się prawa podstawowe uznane w art. 6 ust. 2 Trak-
tatu o Unii Europejskiej, w tym prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej,

— wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z nim na
temat praw podstawowych,

— zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla innych kul-
tur i wyznań i większej tolerancji w całej Unii Europejskiej,

— rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi oraz
środowiskiem prawniczym — m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa — w celu poprawy porozumie-
nia między tymi organami oraz między przedstawicielami zawodów prawniczych.

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

— konkretnych działań Komisji, takich jak analizy i badania, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźni-
ków i wspólnej metodyki, zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych statystycznych, seminaria, konferen-
cje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wspieranie sieci ekspertów krajowych i zarządzanie nimi,
analiza, monitorowanie i ocena,

— konkretnych projektów międzynarodowych o wymiarze wspólnotowym, zgłoszonych przez co najmniej trzy państwa
członkowskie na warunkach określonych w rocznych planach pracy,

— wspierania działań organizacji pozarządowych lub innych podmiotów realizujących cele leżące w interesie całej Europy,
w zgodzie z ogólnymi celami programu i na warunkach określonych w rocznych planach prac, łącznie z działaniami w za-
kresie tworzenia sieci organizacji pozarządowych wspierających prawa dziecka,

— dotacji operacyjnych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków związanych z programem stałych prac Konferen-
cji Europejskich Sądów Konstytucyjnych oraz Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Eu-
ropejskiej — które prowadzą stosowne bazy danych umożliwiające gromadzenie w całej Europie krajowych wyroków
związanych z wdrożeniem prawa wspólnotowego — o ile wydatki te są przeznaczone na dążenie do osiągnięcia celów
leżących w ogólnym interesie europejskim poprzez propagowanie wymiany poglądów i doświadczeń w sprawach doty-
czących orzecznictwa, organizacji i działań członków konferencji i stowarzyszenia w ramach wykonywania przez nich
funkcji sądowniczych lub doradczych w kwestiach związanych z prawem wspólnotowym.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/252/WE z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Prawa pod-
stawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (Dz.U. L 110 z 27.4.2007, s. 33;
sprostowanie w Dz.U. L 141 z 2.6.2007, s. 83).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustanawiający na lata 2007–2013 program
ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005) 122 wersja ostateczna).
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 07 Zwalczanie przemocy (Daphne)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

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

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wspieranie działań w następujących dziedzinach:

— przyczynianie się do ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszelkimi formami przemocy i osiągnięcie wysokiego po-
ziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej,

— przyczynienie się do rozwoju polityki Wspólnoty przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień dotyczących dzieci, mło-
dzieży i kobiet głównie w zakresie zdrowia publicznego, praw człowieka i równouprawnienia płci, do działań mających na
celu ochronę praw dziecka oraz do zwalczania handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

— konkretnych działań Komisji, takich jak analizy i badania, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźni-
ków i wspólnej metodyki, zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych statystycznych, seminaria, konferen-
cje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wsparcie sieci ekspertów krajowych, analiza,
monitorowanie i ocena,

— konkretnych projektów międzynarodowych o wymiarze wspólnotowym, zgłoszonych przez co najmniej trzy państwa
członkowskie na warunkach określonych w rocznych planach pracy,

— wsparcia działań organizacji pozarządowych lub innych podmiotów realizujących cel wspólnotowy, w zgodzie z ogólny-
mi celami programu i na warunkach określonych w rocznych planach pracy,

— ochrony dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapobiegania wszelkim rodzajom przemocy i wykorzystywania seksualnego w ce-
lach komercyjnych i handlu ludźmi oraz innym formom wykorzystywania, przemocy w szkole oraz przestępczości nie-
letnich, a także promowania rehabilitacji ofiar takiego wykorzystywania,

— prowadzenia kampanii informacyjnych mających na celu zwalczanie pedofilii, handlu ludźmi, wykorzystywania seksual-
nego, okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw, a także zapobieganie przestępczości
nieletnich,

— promowania wprowadzenia instrumentów mających na celu zachęcanie do zgłaszania przemocy wobec kobiet, dzie-
ci i młodzieży oraz form handlu kobietami w celu wykorzystywania seksualnego,

— projektów pilotażowych i dotacji dla organizacji, które, jako część akcji mającej chronić dzieci i zwalczać pedofilię w In-
ternecie, są zaangażowane w projektowanie lub przyjmowanie środków w celu zapobiegania umieszczania w Internecie
materiałów i wizerunków zawierających pornografię dziecięcą lub naruszających ludzką godność,

— wymiany godnych naśladowania praktyk w zakresie działań będących reakcją na przemoc w szkole, środków służących
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości nieletnich, wspierania odnośnych inicjatyw podejmowanych przez organizacje
pozarządowe oraz współpracy transgranicznej, projektów pilotażowych na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz współ-
pracy władz odpowiedzialnych za zajmowanie się przypadkami przestępczości nieletnich.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in-
tegralną część budżetu ogólnego.
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 07 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 pro-
gram szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony
ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (Dz.U. L 173
z 3.7.2007, s. 19).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustanawiający na lata 2007–2013 program
ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005) 122 wersja ostateczna).

18 04 08 Współpraca na szczeblu europejskim pomiędzy władzami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się prawami dziecka
oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wspierającymi prawa dziecka i broniącymi ich

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 1 000 000

Uwagi

Środki przeznaczone na te działania powinny przygotować przygotowanie strategii europejskiej dotyczącej praw dziecka, zgod-
nie z komunikatem Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. — „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka” (COM(2006) 367 wer-
sja ostateczna), w zakresie:

— koordynacji podejmowanych w UE działań, które wymierzone są w zwalczanie ubóstwa dzieci,

— wszelkich bezpośrednich kroków podejmowanych w celu uniknięcia wykluczenia społecznego dzieci, handlu dziećmi oraz
pedopornografii w Internecie.

Środki te mogą zostać wykorzystane na wszelkie konieczne działania przygotowawcze, umożliwiające osiągnięcie powyższych
celów.

Podstawa prawna

Komunikat Komisji z dani 4 lipca 2006 r. — „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka” (COM(2006) 367 wersja ostateczna).

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

18 04 09 Uruchomienie na szczeblu europejskim mechanizmu szybkiego ostrzegania w przypadku porwań lub zaginięć dzieci

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 1 000 000

Uwagi

Celem tej linii jest uruchomienie mechanizmu znanego pod nazwą „Amber Alert” (Stany Zjednoczone Ameryki i Grecja) lub
„Alerte-Enlèvement” (Francja) na terenie całej Unii Europejskiej, przy położeniu szczególnego nacisku na niezbędną łączność
ponadgraniczną.
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KOMISJA
TYTUŁ 18 — PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 18 04 — PRAWA PODSTAWOWE I OBYWATELSTWO (ciąg dalszy)

18 04 09 (ciąg dalszy)

Inspirowana sukcesami w zastosowaniu systemów ostrzegających opinię publiczną w przypadkach porwań (lub zaginięć) dzie-
ci lub w przypadkach poważnego zagrożenia zdrowia lub życia dzieci we Francji i Grecji (a także w USA i Kanadzie), Komisja
chciałaby wesprzeć państwa członkowskie we wprowadzaniu podobnych mechanizmów na szczeblu krajowym. Jeżeli wszyst-
kie państwa członkowskie wprowadzą tego rodzaju mechanizmy oraz systemy komunikacyjne, możliwe i łatwiejsze stanie się
prowadzenie tego typu spraw ponad granicami państw.

Niniejsza linia budżetowa służy pokryciu kosztów dodatkowych, jakie mogą wiązać się z uruchomieniem wspomnianego me-
chanizmu. Chodzi tu przykładowo o koszty utworzenia całodobowych, działających przez siedem dni w tygodniu punktów
kontaktowych, darmowych linii telefonicznych oraz sieci informatycznych.

Podstawa prawna

Program pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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