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Boj proti nasilju (program Daphne III) ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o skupnem stališču 

Sveta z namenom sprejetja Sklepa 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 (program Daphne III) za obdobje 

2007-2013 v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" (16367/1/2006 

– C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD)) 

 

(Postopek soodločanja: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16367/1/2006 – C6-0089/2007) in ustreznih izjav 

Sveta in Parlamenta, 

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 

Svetu (KOM(2005)0122)2 in o spremenjenem predlogu (KOM(2006)0230)3, 

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju člena 67 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

(A6-0147/2007), 

1. odobri skupno stališče in potrdi izjavo, priloženo k tej zakonodajni resoluciji; 

2. ugotavlja, da je bil akt sprejet v skladu s skupnim stališčem; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 

254(1) Pogodbe ES; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, da po potrditvi pravilnosti izvedbe vseh postopkov 

podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta objavi v Uradnem listu 

Evropske unije; 

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

 

 

 

 

                                                 
1 UL C 305 E, 14.12.2006, str. 75. 
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
3 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



IZJAVA SVETA IN EVROPSKEGA PARLAMENTA 

 

Nasilje in grožnja z nasiljem predstavljata kršitev pravice do življenja, varnosti, svobode, 

dostojanstva ter fizične in čustvene integritete, pa tudi resno ogroženost telesnega in duševnega 

zdravja žrtev takega nasilja. Posledice takega nasilja so razširjene povsod v Skupnosti in 

predstavljajo resnično kršitev temeljnih pravic, kakor tudi pravo nadlogo za zdravje ter oviro 

vsem ljudem, ki želijo varno, svobodno in pravično uveljavljati svoje državljanske pravice. Cilj 

programa Daphne III je preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti 

njemu ter zaščita žrtev in ogroženih skupin. Za pospešeno uresničevanje teh ciljev sta Evropski 

parlament in Svet pozvala Evropsko komisijo, naj predvidi možnost pobude za evropsko leto 

boja proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami. 

 


