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ĪSS PAMATOJUMS

I. IEVADS

Eiropadomes 2004. gada 4. un 5. novembra sapulcē pieņemtā Hāgas programma, kas 
pamatojas uz piecu gadu laikā panāktajiem 1999. gadā Tamperē izstrādātās programmas 
rezultātiem,  ar jauno piecu gadu rīcības plānu nosaka laika grafiku prioritāra mērķa 
sasniegšanai, proti, izveidot Eiropas Savienību par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

Tomēr šo tālejošo politisko mērķi nevar sasniegt bez pietiekošu finanšu līdzekļu piešķiršanas.

Tādēļ finanšu plānā laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam ir paredzēti ievērojami lielāki 
finanšu līdzekļi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidei ES.

II. FINANŠU PLĀNĀ LAIKA POSMAM NO 2007. LĪDZ 2013. GADAM 
PAREDZĒTĀS PAMATPROGRAMMAS UN ĪPAŠĀS PROGRAMMAS 
TIESISKUMA, BRĪVĪBAS UN DROŠĪBAS JOMĀ

Finanšu plānā laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam ietvertais priekšlikums attiecībā uz 
Eiropas Savienības izveidi par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ir veidots trīs vispārīgu 
programmu veidā, kurās paredzēti finanšu līdzekļi EUR 7154 miljonu apjomā, kurus izlietos, 
īstenojot desmit īpašas programmas. Katra programma pievēršas konkrētai jomai:

A) Vispārīga programma „Pamattiesības un tiesiskums” (EUR 543 miljoni) attīsta 
tiesiskuma jomu ar četru īpašu programmu starpniecību, no kurām viena ir saistīta ar cīņu pret 
vardarbību (Daphne) un narkomānijas novēršanu un informēšanu par to, un šai programmai ir 
veltīts arī šis atzinuma projekts.

Ar šo īpašo programmu asignē EUR 138,2 miljonus finanšu līdzekļu, lai laika posmā no 
2007. līdz 2013. gadam sasniegtu šādus divus nozīmīgus politiskos mērķus:

a) apkarot vardarbību pret riska grupām (bērniem, jauniešiem un sievietēm), turpinot politiku, 
kuru iedibināja ar programmām Daphne (2000–2003) un Daphne II (2004–2008); šim 
mērķim ir asignēti EUR 115 850 miljoni finanšu līdzekļu;

b) novērst narkotiku lietošanu un informēt sabiedrību par narkotiku lietošanu; šim mērķim 
paredzētie finanšu līdzekļi sasniedz EUR 22 330 miljonus.

B) Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” mērķis  
(EUR 5 866 miljoni) ir brīvības telpas izveidošana ar šādu četru Eiropas fondu palīdzību:
bēgļu, robežu, integrācijas un atgriešanās fonds.

C) Vispārīgās programmas „Drošība un brīvību garantēšana” (EUR 745 miljoni) mērķis 
ir drošības telpas izveidošana ar divu īpašo programmu starpniecību, no kurām pirmā 
pievēršas cīņai pret likumpārkāpumu izdarīšanu un otrā — terorisma novēršanai un tā seku 
pārvaldībai.

III. ATZINUMA SAGATAVOTĀJAS NOVĒRTĒJUMS
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Pirmkārt, atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas, kā arī Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ierosinājumu šo īpašo 
programmu sadalīt divās atšķirīgās īpašajās programmās, kurām būtu paredzētas divas 
atsevišķas budžeta pozīcijas un divi atšķirīgi politiskie mērķi, proti, cīņa pret vardarbību un 
narkotiku lietošanas novēršana. Tādēļ nav nekāda iemesla cīņu pret vardarbību apvienot ar 
narkotiku lietošanas apkarošanu.

Tādēļ Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja vienojās ar Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju, informējot par to Komisiju, ka katra no komitejām sagatavos ziņojumu 
par īpašo programmu kopumā, taču Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 
ierosinās svītrot visu programmas saturu, kas attiecas uz narkotikām un analizēs tikai 
vardarbības jautājumu, turpretim Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja veiks pretējo, 
proti, svītros visu, kas attiecas uz vardarbību un apskatīs aspektus, kas saistīti ar narkotikām.  

Saskaņā ar visu iepriekš minēto atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāuzsver aspekti, kas ir 
saistīti ar cīņu pret vardarbību, un pilnībā jāsvītro teksta daļas, kurās ir atsauce uz narkotiku 
problēmu, saskaņā ar Inger Segeström kundzes ierosinājumu ziņojuma projektā par īpašās 
programmas daļu, kas attiecas uz narkotiku jomu, kas ir Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas kompetencē.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja vēlas ieteikt komitejas locekļiem balsot kopumā par visiem 
grozījumu priekšlikumiem svītrot tekstu, kas attiecas uz narkotiku lietošanas novēršanu un 
informēšanu par to. Tie ir šādi grozījumi: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  15, 18, 26, 33, 34, 35, 41, 
42 un 45.

Visi pārējie grozījumi pievēršas pret riska grupām (bērniem, jauniešiem un sievietēm) vērstas 
vardarbības apkarošanai un īpašās programmas par vardarbības apkarošanu pareizas 
īstenošanas pasākumiem.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam 
no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu 
programmu “Cīņa pret vardarbību (Daphne)
un narkomānijas novēršana un 
informēšana par narkomāniju” kā daļu no 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam 
no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu 
programmu “Cīņa pret vardarbību 
(Daphne)” kā daļu no vispārīgās 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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vispārīgās programmas “Pamattiesības un 
tiesiskums”

programmas “Pamattiesības un tiesiskums”

(Šo grozījumu piemēro visam šeit 
analizētajam normatīvajam tekstam; tā 
pieņemšanas gadījumā nepieciešami tehniski 
labojumi visā normatīvajā tekstā).

Pamatojums
Ir iespējams, ka apvienojot pret bērniem, jauniešiem, sievietēm un citām grupām vērstas 
vardarbības apkarošanu ar cīņu pret narkotiku lietošanu, pirmā problēma novirzās otrajā 
plānā.

Tādēļ ir jārada divas īpašās programmas, proti, cīņa pret vardarbību un narkotiku lietošanas 
novēršana, kurām būtu paredzētas atsevišķas budžeta apropriācijas. Pirmā iekļaujama 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas kompetencē, savukārt, otrā — Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kompetencē.

Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Kopienas darbībām jāpapildina valstu 
politikas, kas vērstas uz to, lai uzlabotu 
sabiedrības veselību, novērstu briesmu 
avotus cilvēku veselībai un samazinātu ar 
veselību saistītos riskus, ko rada atkarība 
no narkotikām.

(2) Kopienas darbībām jāpapildina valstu 
politikas, kas vērstas uz to, lai uzlabotu 
sabiedrības veselību un novērstu briesmu 
avotus cilvēku veselībai.

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

(3) Publiska vai privāta fiziska, seksuāla un 
psiholoģiska vardarbība pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, ieskaitot draudus 
pielietot vardarbību, ietekmēšana un 
patvaļīga brīvības atņemšana, ir viņu tiesību 
uz dzīvību, drošību, brīvību, cieņu un fizisko 
un emocionālo integritāti pārkāpums un 
nopietns šādas vardarbības upuru fiziskās un 
garīgās veselības apdraudējums. Šāda 
Kopienā tik izplatīta vardarbība nodara 
patiesu kaitējumu veselībai un ir šķērslis 
drošai, brīvai un taisnīgai pilsonības 

(3) Publiska vai privāta fiziska, seksuāla un 
psiholoģiska vardarbība pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, it īpaši, ja tā ir 
saistīta ar cilvēku tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas nolūkos, un ar vardarbību 
ģimenē, ieskaitot draudus pielietot 
vardarbību, ietekmēšana un patvaļīga 
brīvības atņemšana, ir viņu tiesību uz 
dzīvību, drošību, brīvību, cieņu un fizisko un 
emocionālo integritāti pārkāpums un 
nopietns šādas vardarbības upuru fiziskās un 
garīgās veselības apdraudējums. Šāda 
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izmantošanai. Kopienā tik izplatīta vardarbība nodara 
patiesu kaitējumu veselībai un ir šķērslis 
drošai, brīvai un taisnīgai pilsonības 
izmantošanai.  

Pamatojums
Cīņā pret vardarbību jāietver visas tās formas un it īpaši cilvēku tirdzniecība. Tādēļ šo 
aspektu ir skaidri jānorāda programmas konkrēto mērķu vidū. 

Grozījums Nr. 4
6. apsvērums

(6) Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
citastarp ir vēlreiz apliecinātas tiesības uz 
cieņu, vienlīdzību un solidaritāti. Tajā 
ietverta virkne konkrētu noteikumu, lai 
aizsargātu un veicinātu fizisko un garīgo 
integritāti, vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm, bērnu tiesības un 
nediskrimināciju, kā arī lai aizliegtu 
necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos, 
verdzību un piespiedu darbu, kā arī bērnu 
darbu.

(6) Cīņa pret vardarbību jāiekļauj 
pamattiesību aizsardzībā, kuras garantē 
Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kur
cita starpā ir vēlreiz apliecinātas tiesības uz 
cieņu, vienlīdzību un solidaritāti Tajā 
ietverta virkne konkrētu noteikumu, lai 
aizsargātu un veicinātu fizisko un garīgo 
integritāti, vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm, bērnu tiesības un 
nediskrimināciju, kā arī lai aizliegtu 
necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos, 
verdzību un piespiedu darbu, kā arī bērnu 
darbu.

Pamatojums
Vardarbība pret cilvēkiem ir vairāku ES Pamattiesību hartā noteiktu pamattiesību pārkāpums 
un tādēļ cīņai pret to ir jānotiek šādu tiesību brīvas izmantošanas kontekstā, kurš jānodrošina 
politiskajām varas iestādēm.

Grozījums Nr. 5
7. apsvērums

(7) Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju 
izstrādāt un īstenot rīcības programmas, lai 
apkarotu šādu vardarbību, citastarp savā 
2000. gada 19. maija rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Par turpmākajiem 
pasākumiem cīņā pret sieviešu tirdzniecību” 

(7) Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju 
izstrādāt un īstenot rīcības programmas, lai 
apkarotu šādu vardarbību, cita starpā savā 
2000. gada 19. maija rezolūcijā par 
Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam „Par turpmākajiem 
pasākumiem cīņā pret sieviešu tirdzniecību” 
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un 2001. gada 20. septembra rezolūcijā par 
sieviešu ģenitāliju kropļošanu.

un 2001. gada 20. septembra rezolūcijā par 
sieviešu ģenitāliju kropļošanu, kā arī 
2006. gada 17. janvāra rezolūcijā par 
sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti pret 
seksuālo izmantošanu, tirdzniecības 
apkarošanas stratēģijām.

Grozījums Nr. 6
10.a apsvērums (jauns)

(10a) Piemērojot īpašo programmu „Cīņa 
pret vardarbību (Daphne)”, jānodrošina 
līdzsvarota uzmanība trim mērķa grupām, 
proti, bērniem, jauniešiem un sievietēm.

Grozījums Nr. 7
11. apsvērums

(11) Ņemot vērā to, ka saskaņā ar pētījumu 
rezultātiem, ar atkarību no narkotikām 
saistītā saslimstība un mirstība ietekmē 
prāvu Eiropas pilsoņu daļu, ar atkarību no 
narkotikām saistītais kaitējums veselībai ir 
liela sabiedrības veselības problēma.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 8
12. apsvērums

(12) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par ES 
Narkomānijas apkarošanas stratēģijas un 
Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna 
(2000. – 2004. gadam) galīgā novērtējuma 
rezultātiem uzsvērta nepieciešamība ES 
narkomānijas apkarošanas politikas 
veidošanā pastāvīgi iesaistīt pilsonisko 
sabiedrību.

svītrots

___________
1 KOM(2004)0707.
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Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 9
13. apsvērums

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumā, ar kuru pieņem rīcības 
programmu sabiedrības veselības jomā 
(2003. – 2008. gadam), stratēģiju un 
pasākumu izstrāde attiecībā uz atkarību no 
narkotikām iekļauta kā viens no 
svarīgajiem ar dzīvesveidu saistītajiem 
noteicošajiem faktoriem veselības jomā.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 10
14. apsvērums

(14) Savā 2003. gada 18. jūnija ieteikumā 
par veselības kaitējuma, kas saistīts ar 
atkarību no narkotikām, novēršanu un 
samazināšanu, Padome ieteica dalībvalstīm 
noteikt atkarības no narkotikām novēršanu 
un ar to saistīto risku samazināšanu par 
sabiedrības veselības mērķi un attiecīgi 
izstrādāt un īstenot visaptverošas 
stratēģijas.

svītrots

__________
1 OV L 165, 3.7.2003., 31. lpp.

Grozījums Nr. 11
15. apsvērums

(15) Eiropadome 2004. gada decembrī 
vizēja Eiropas Savienības Narkomānijas 

svītrots
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apkarošanas stratēģiju 2005. –
2012. gadam, kas aptver visus Eiropas 

Savienības pasākumus narkotiku jomā un 
nosaka galvenos mērķus. Šie mērķi ietver 
augsta veselības aizsardzības, labklājības 
un sociālas kohēzijas līmeņa sasniegšanu, 
novēršot un samazinot narkotiku lietošanu, 
atkarību no narkotikām un ar narkotikām 
saistītos kaitējumus veselībai un 
sabiedrībai.

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 12
16. apsvērums

(16) Komisija pieņēma Narkomānijas 
apkarošanas rīcības plānu 2005. -
20081. gadam kā galveno instrumentu 
Eiropas Savienības Narkomānijas 
apkarošanas stratēģijas 2005. –
2012. gadam transponēšanai konkrētos 

pasākumos. Rīcības plāna galīgais mērķis 
ir ievērojami samazināt narkotiku izplatību 
iedzīvotāju vidū un mazināt sociālo postu 
un kaitējumu veselībai, ko izraisa nelegālo 
narkotiku lietošana un tirdzniecība.

svītrots

__________
1 KOM(2005)0045, 14.2.2005..

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 13
17. apsvērums

(17) Ir svarīgi un nepieciešami apzināties 
vardarbības un narkomānijas nopietnās 
tūlītējās un ilgtermiņa sekas uz veselību, 
psiholoģisko un sociālo attīstību, kā arī uz to 

(17) Ir svarīgi un nepieciešami apzināties 
vardarbības pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm nopietnās tūlītējās un ilgtermiņa 
sekas uz veselību, psiholoģisko un sociālo 
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skarto personu vienlīdzīgajām iespējām, to 
ietekmi uz personām, ģimenēm un 
kopienām, kā arī to augstajām sociālajām un 
ekonomiskajām izmaksām sabiedrībai 
kopumā.  

attīstību, kā arī uz to skarto personu 
vienlīdzīgajām iespējām, to ietekmi uz 
personām, ģimenēm un kopienām, kā arī to 
augstajām sociālajām un ekonomiskajām 
izmaksām sabiedrībai kopumā.  

Grozījums Nr. 14
17.a apsvērums (jauns)

(17a) Ne vien tiešai vardarbībai pakļautie 
bērni, bet arī bērni, kuri ir aculiecinieki 
uzbrukumam viņu mātei, ir jāuzskata par 
vardarbības upuriem.

Pamatojums

Vardarbība pret sievietēm, kuras ir mātes, tieši un netieši ietekmē bērnus, un tai ir negatīva 
iedarbība uz bērnu emocionālo un garīgo veselību.

Grozījums Nr. 15
18. apsvērums

(18) Eiropas Savienība var dot pievienoto 
vērtību darbībām, kas dalībvalstīm jāveic 
informēšanā par narkomāniju un 
narkomānijas novēršanas jomā, papildinot 
šīs darbības un veicinot sinerģijas.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 16
19. apsvērums

(19) Attiecībā uz vardarbības novēršanu, 
ieskaitot vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm un viņu seksuālo 
izmantošanu, un uz upuru un riska grupu 
aizsardzību, Eiropas Savienība var dot 
pievienoto vērtību darbībām, kas 
galvenokārt jāveic dalībvalstīm, izmantojot 
šādus līdzekļus: informācijas, pieredzes un 

(19) Attiecībā uz vardarbības novēršanu, 
ieskaitot nežēlīgu izturēšanos pret 
zīdaiņiem vai vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm un viņu seksuālo 
izmantošanu, un uz upuru un riska grupu 
aizsardzību, Eiropas Savienība var dot 
pievienoto vērtību darbībām, kas 
galvenokārt jāveic dalībvalstīm, izmantojot 
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paraugprakses izplatīšana un apmaiņa, 
novatoriskas pieejas veicināšana, kopīga 
prioritāšu noteikšana, ja vajadzīgs, vienota 
informācijas tīkla izveide, visas Kopienas 
projektu atlase, kā arī visu iesaistīto pušu 
motivācija un mobilizēšana. Šīm darbībām 
jāaptver arī bērni un sievietes, kas atvesti uz 
dalībvalstīm cilvēku tirdzniecības rezultātā.

šādus līdzekļus: informācijas, pieredzes un 
paraugprakses izplatīšana un apmaiņa, 
novatoriskas pieejas veicināšana, kopīga 
prioritāšu noteikšana; vienota informācijas 
tīkla izveide, lai cita starpā atbalstītu 
seksuālas, psiholoģiskas vai fiziskas 
vardarbības upurus un riska grupas, 
atbilstīgu visas Kopienas projektu atlase, kā 
arī visu iesaistīto pušu motivācija un 
mobilizēšana.  Šīm darbībām jāattiecas arī 
uz bērniem un sievietēm, kas atvesti uz 
dalībvalstīm cilvēku tirdzniecības rezultātā.

Pamatojums

Starptautiskos nolīgumos ir panākta kopīga izpratne, ka jēdziens „bērns” attiecas uz 
personām vecumā no 0 līdz 18 gadiem, jēdziens „jaunieši” attiecas uz personām līdz 25 gadu 
vecumam [NB: šī pamatojuma daļa attiecas uz grozījumu, kas neietekmē tekstu itāliešu 
valodā].
Būtu jāatceras, ka arī zīdaiņi tiek pakļauti vardarbībai. Visbeidzot, ir jāņem vērā vardarbība 
un nodarījumi pret bērniem un sievietēm, kas atvesti uz ES cilvēku tirdzniecības rezultātā.

Grozījums Nr. 17
20.a apsvērums (jauns)

(20a) Eiropas Bērnu tiesībsargu tīkls 
apvieno neatkarīgas bērnu tiesību 
institūcijas Eiropas Padomes 
24 dalībvalstīs. Tā mērķi ir rosināt 
iespējami pilnīgāku Konvencijas par bērna 
tiesībām īstenošanu, atbalstīt kolektīvu 
bērnu tiesību lobēšanu, izplatīt informāciju, 
pieejas un stratēģijas un veicināt efektīvu 
neatkarīgu iestāžu  attīstību, kas veltītas 
bērniem.

Pamatojums

Eiropas Bērnu tiesībsargu tīklu (ENOC) formāli izveidoja 1997. gada jūnijā sanāksmē, kas 
notika Trondheimā, Norvēģijā. Tīkls aptver neatkarīgas iestādes bērniem 12 Eiropas valstīs 
un Eiropas Padomes 24 dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 18
21. apsvērums

(21) Dalībvalstis nevar pienācīgā mērā (21) Dalībvalstis nevar pienācīgā mērā 
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sasniegt ierosinātās darbības mērķus, proti, 
novērst un apkarot visu veidu vardarbību 
pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, kā 
arī novērst narkomāniju un informēt par to, 
jo nepieciešama informācijas apmaiņa ES 
līmenī un paraugprakses izplatīšana visas 
Kopienas ietvaros. To var labāk paveikt 
Kopienas līmenī. Lai panāktu koordinētu un 
daudzdisciplīnu pieeju un ņemot vērā šīs 
iniciatīvas apjomu un ietekmi, Kopiena var 
veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šis lēmums 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu 
sasniegšanai.

sasniegt ierosinātās darbības mērķus, proti, 
novērst un apkarot visu veidu vardarbību 
pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, un 
informēt par to, jo nepieciešama 
informācijas apmaiņa ES līmenī un 
paraugprakses izplatīšana visas Kopienas 
ietvaros. To var labāk paveikt Kopienas 
līmenī. Lai panāktu koordinētu un 
daudzdisciplīnu pieeju un ņemot vērā šīs 
iniciatīvas apjomu un ietekmi, Kopiena var 
veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šis lēmums 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu 
sasniegšanai.

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta un 19. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 19
1. panta 1. punkts

1. Ar šo lēmumu tiek izveidota programma 
“Cīņa pret vardarbību (Daphne) un 
narkomānijas novēršana un informēšana 
par narkomāniju”, tālāk tekstā –
“programma”, kā daļa no vispārīgās 
programmas “Pamattiesības un tiesiskums”, 
lai veicinātu brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas nostiprināšanu.

1. Ar šo lēmumu tiek izveidota īpašā 
programma “Cīņa pret vardarbību” (kas 
turpina politiku un mērķus, ko iedibināja 
ar programmām Daphne un Daphne II), 
tālāk tekstā – “programma”, kā daļa no 
vispārīgās programmas “Pamattiesības un 
tiesiskums”, lai nodrošinātu Eiropas 
pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu bez iekšējām robežām.

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.
Jāatzīmē, ka ierosinātā programma “Cīņa pret vardarbību” ir tikai turpinājums divām 
iepriekšējām programmām Daphne (2000-2003) un Daphne II (2004-2008).

Grozījums Nr. 20
1.a pants (jauns)

1.a pants
Definīcijas
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Šajā programmā termins „bērni” attiecas 
uz vecuma grupu līdz 18 gadiem, atbilstīgi 
starptautiskiem instrumentiem, kas attiecas 
uz bērna tiesībām.
Tomēr projektus, kuru darbības ir  īpaši 
paredzētas tādām saņēmējām grupām kā, 
piemēram, „pusaudži” (no 13 līdz 18 
gadiem) vai personas vecumā no 12 līdz 25 
gadiem, uzskata par „jauniešiem” 
paredzētām darbībām.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi sniegt juridisku definīciju jēdzienam „bērni” un „jaunieši” atbilstīgi spēkā 
esošajam starptautiskajam „acquis” šajā jomā. 

Grozījums Nr. 21
1. panta 2. punkts

2. Programma aptver laika posmu no 
2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim.

2. Programma aptver laika posmu no 
2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim. Programmu var pagarināt.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vardarbības pastāvēs arī nākotnē, jau iepriekš ir jāparedz programmas 
pagarināšana.

Grozījums Nr. 22
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) dot ieguldījumu brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidē, apkarojot 
vardarbību un nodrošinot informētību par 
narkomāniju un novēršot narkotiku 
lietošanu.

(a) dot ieguldījumu brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas uzturēšanā un attīstībā 
Eiropas Kopienā, apkarojot vardarbību.

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.
No otras puses, ir jāapzinās, ka likumdošanas priekšlikums palīdzēs Eiropas Kopienā un ES 
attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas lielā mērā jau ir radīta.



PE 370.115v04-00 14/23 AD\610624LV.doc

LV

Grozījums Nr. 23
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) aizsargāt pilsoņus pret vardarbību un 
sasniegt augstu veselības aizsardzības, 
labklājības un sociālās kohēzijas līmeni.

(b) aizsargāt pilsoņus pret vardarbību un 
sasniegt augstu fiziskās un garīgās veselības 
aizsardzības, labklājības un sociālās 
kohēzijas līmeni.

Pamatojums
Grozījums novērš visas šaubas, kas var rasties interpretējot jēdzienu“ veselības aizsardzība”.

Grozījums Nr. 24
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) aizsargāt pilsoņus pret vardarbību un 
sasniegt augstu veselības aizsardzības, 
labklājības un sociālās kohēzijas līmeni.

(b) aizsargāt ikvienu personu pret 
vardarbību un sasniegt augstu veselības 
aizsardzības, labklājības un sociālās 
kohēzijas līmeni.

Pamatojums

Ikvienu personu ir jāaizsargā pret vardarbību neatkarīgi no viņas pilsonības.

Grozījums Nr. 25
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) aizsargāt pilsoņus pret vardarbību un 
sasniegt augstu veselības aizsardzības, 
labklājības un sociālās kohēzijas līmeni. 

(b) aizsargāt pilsoņus no vardarbības pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm un no 
cilvēku tirdzniecības un tādējādi sasniegt 
augstu veselības aizsardzības, labklājības un 
sociālās kohēzijas līmeni.

Grozījums Nr. 26
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) novērst un samazināt narkotiku 
lietošanu, atkarību no narkotikām un ar 
narkotikām saistītos kaitējumus.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.
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Grozījums Nr. 27
3. panta a) apakšpunkts

(a) novērst un apkarot visas publiskās un 
privātās vardarbības izpausmes pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm, veicot 
profilakses pasākumus un sniedzot atbalstu 
upuriem un riska grupām, izmantojot šādus 
līdzekļus:

(a) novērst un apkarot visas publiskās un 
privātās vardarbības izpausmes pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm, veicot 
profilakses pasākumus un sniedzot atbalstu 
un aizsardzību upuriem un riska grupām, 
izmantojot šādus līdzekļus:

Pamatojums

Programmas mērķos jāietver upuru aizsardzība.

Grozījums Nr. 28
3. panta 1. punkta 3. ievilkums

– izplatīt divu Daphne programmu ietvaros 
sasniegtos rezultātus, ieskaitot to 
pielāgošanu, nodošanu izmantošanai citiem 
atbalsta saņēmējiem vai uz citiem 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem;

– censties sasniegt abu programmu Daphne 
mērķus un turpināt to īpašās darbības, kā 
arī izplatīt šo programmu ietvaros sasniegtos 
rezultātus, ieskaitot to pielāgošanu, 
nodošanu izmantošanai citiem atbalsta 
saņēmējiem vai uz citiem ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem;

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ierosinātā programma cīņai pret vardarbību ir tikai turpinājums abām 
programmām Daphne, kuras pastāvēja pirms tās no 2000. gada līdz 2003.gadam un no 
2004. gada līdz 2008. gadam.

Grozījums Nr. 29
3. panta a) apakšpunkta 4.a ievilkums (jauns)

•  sagatavot un īstenot darbības, kas 
domātas noteiktām riska grupām, lai 
novērstu vardarbīgu rīcību pret 
jaundzimušiem bērniem.

Grozījums Nr. 30
3. panta b) apakšpunkta 1. ievilkums

izveidotu daudzdisciplīnu tīklus; • izveidotu daudzdisciplīnu tīklus, jo īpaši 
lai sniegtu atbalstu upuriem, kas cietuši no 
vardarbības pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm, kā arī cilvēku tirdzniecības 
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upuriem;

Grozījums Nr. 31
3. panta b) apakšpunkta 3. ievilkums

• veicināt vardarbības apzināšanos 
mērķauditorijās, piemēram, noteiktās 
profesijās, lai uzlabotu izpratni par to, 
mudinātu konsekventi īstenot neiecietību 
pret vardarbību un sniegt atbalstu upuriem 
un ziņot par vardarbību kompetentām 
iestādēm;

• veicināt visu veidu vardarbības 
apzināšanos tādās mērķauditorijās kā, 
piemēram, valsts, reģionālās un vietējās 
varas iestādes, speciālisti un iedzīvotāju 
grupas, lai uzlabotu izpratni par to, 
mudinātu konsekventi īstenot neiecietību 
pret vardarbību un sniegt atbalstu upuriem 
un ziņot par vardarbību kompetentām 
iestādēm;

Pamatojums

Izpratni veicinošo akciju mērķa auditorija ir tādu profesiju pārstāvji, kas risina jautājumus 
par vardarbību pret sievietēm un bērniem, piemēram, policijas virsnieki, tieslietu darbinieki, 
medicīnas personāls, skolotāji, jaunatnes darbinieki un sociālie darbinieki, personāls, kas 
strādā ar likumpārkāpējiem, kā arī bērnu psihologi un terapeiti. Noteiktām profesijām un 
iedzīvotāju grupām būtu arī jāparedz mērķtiecīga, izpratni veicinoša apmācība par godu 
aizskarošiem noziegumiem.

Grozījums Nr. 32
3. panta b) apakšpunkta 4. ievilkums

• pētīt ar vardarbību saistītās parādības, 
pētīt un meklēt veidus, kā novērst 
vardarbības pamatcēloņus visos sabiedrības 
līmeņos;

• pētīt ar vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm saistītās parādības, 
pētīt un meklēt veidus, kā novērst 
vardarbības pamatcēloņus visos sabiedrības 
līmeņos;

Pamatojums

Svarīgi ir arī novērst vardarbības cēloņus.

Grozījums Nr. 33
3. panta b) apakšpunkta 5. ievilkums

- veicināt izpratni par veselības un 
sociālajām problēmām, ko izraisījusi 
narkotiku lietošana, un mudināt uz atklātu 
dialogu nolūkā veicināt labāku izpratni par 
narkotiku problēmu.

svītrots
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Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 34
3. panta c) apakšpunkts

(c) Iesaistīt pilsonisko sabiedrību Eiropas 
Savienības narkomānijas apkarošanas 
stratēģijas un rīcības plānu īstenošanā un 
attīstībā.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 35
3. panta d) apakšpunkts

(d) Uzraudzīt, īstenot un novērtēt īpašu 
pasākumu īstenošanu saskaņā ar 
Narkomānijas apkarošanas rīcības plāniem 
laika posmiem no 2005. līdz 2008. gadam 
un no 2009. līdz 2012. gadam.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 36
4. panta a) punkts

(a) Īpašas Komisijas darbības, piemēram, 
analīze un izpēte, aptaujas un apsekojumi, 
rādītāju un kopējo metodoloģiju 
formulējums, datu un statistikas apkopošana, 
attīstīšana un izplatīšana, semināri, 
konferences un ekspertu sanāksmes, 
sabiedrisko kampaņu un pasākumu 

(a) Īpašas Komisijas darbības, piemēram, 
analīze un izpēte, aptaujas un apsekojumi, 
rādītāju un kopējo metodoloģiju 
formulējums, datu un statistikas 
apkopošana, attīstīšana un izplatīšana, 
semināri, konferences un ekspertu 
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organizēšana, tīmekļa vietņu izstrāde un 
uzturēšana, informatīvo materiālu 
sagatavošana un izplatīšana, valstu ekspertu 
tīklu atbalstīšana un pārvaldība, analītiskie, 
uzraudzības un vērtēšanas pasākumi; vai

sanāksmes, sabiedrisko kampaņu un 
pasākumu organizēšana, tīmekļa vietņu 
izstrāde un uzturēšana, informatīvo 
materiālu sagatavošana un izplatīšana, 
tostarp informācijas tehnoloģiju 
lietojumprogrammas un apmācības 
līdzekļu attīstīšanu, valstu ekspertu tīklu 
atbalstīšana un pārvaldība, analītiskie, 
uzraudzības un vērtēšanas pasākumi; vai

Pamatojums

Informācijas lietojumprogrammas, it īpaši informācijas tehnoloģiju programmu un konkrētu 
pedagoģisku līdzekļu radīšana var palīdzēt vardarbības novēršanā un izskaušanā.

Grozījums Nr. 37
4. panta b) apakšpunkts

(b) Īpaši starptautiski Kopienas nozīmes 
projekti, ko iesniegušas vismaz trīs 
dalībvalstis saskaņā ar gada darba 
programmās ietvertajiem nosacījumiem; vai

Neietekmē tekstu angļu valodā.

Pamatojums
Neietekmē tekstu angļu valodā.

Grozījums Nr. 38
4. panta d) apakšpunkts

(d) Darbības subsīdija, lai līdzfinansētu 
izdevumus, kas saistīti ar pastāvīgo darba 
programmu Eiropas Federācijai bezvēsts 
pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu 
jautājumos, kas darbojas Eiropas vispārējās 
interesēs bērnu tiesību un aizsardzības jomā.

(d) Darbības subsīdija, lai līdzfinansētu 
izdevumus, kas saistīti ar pastāvīgo darba 
programmu Eiropas Federācijai bezvēsts 
pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu 
jautājumos un Eiropas Bērnu tiesībsargu 
tīklam, kas darbojas Eiropas vispārējās 
interesēs bērnu tiesību un aizsardzības jomā.

Pamatojums

Eiropas Bērnu tiesībsargu tīkls (ENOC) apvieno neatkarīgas bērnu tiesību institūcijas 
Eiropas Padomes 24 dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 39
6. panta 1. punkts
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1. Programma paredzēta visām grupām, kas 
tieši vai netieši ir saistītas ar vardarbības un 
narkotiku problēmām.

1. Programmas darbību mērķauditorija ir
visas grupas, kas tieši vai netieši ir saistītas 
ar jebkāda veida vardarbību un cilvēku 
tirdzniecību.

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.
Turklāt šāds frāzes formulējums ir skaidrāks.

Grozījums Nr. 40
6. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību, galvenā 
mērķa grupa ir vardarbības upuri un 
vardarbības riska grupas. Citas mērķa grupas 
ir, citastarp, skolotāji un izglītības 
darbinieki, policijas un sociālie darbinieki, 
vietējās un valsts iestādes, vecākais un 
vidējais medicīnas personāls, tiesu iestāžu 
darbinieki, NVO, arodbiedrības un reliģiskās 
kopienas. Turklāt jādomā par aprūpes 
programmām upuriem no vienas puses un 
vainīgajiem no otras, kuru mērķis ir novērst 
vardarbību.

2. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību, galvenā 
mērķa grupa ir vardarbības upuri un 
vardarbības riska grupas. Citas mērķa grupas 
ir, cita starpā, skolotāji un izglītības 
darbinieki, robežkontroles darbinieki, bērnu 
un jauniešu organizāciju vadītāji, vecāki, 
policijas un sociālie darbinieki, vietējās un 
valsts iestādes, vecākais un vidējais 
medicīnas personāls, tiesu iestāžu darbinieki, 
NVO, arodbiedrības un reliģiskās kopienas. 
Turklāt jādomā par aprūpes programmām 
upuriem no vienas puses un vainīgajiem no 
otras, kuru mērķis ir novērst vardarbību.

Grozījums Nr. 41
6. panta 3. punkts

3. Attiecībā uz narkotikām, jaunieši, 
neaizsargātās grupas un problemātiskās 
apkaimes ir riska grupas, kas jānosaka par 
mērķa grupām. Citas mērķa grupas ir, 
citastarp, skolotāji un izglītības darbinieki, 
sociālie darbinieki, vietējās un valsts 
iestādes, vecākais un vidējais medicīnas 
personāls, tiesu iestāžu darbinieki, NVO, 
arodbiedrības un reliģiskās kopienas.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 42
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7. pants

Piekļuvi šai programmai nodrošina 
sabiedriskām un privātām organizācijām un 
iestādēm (kompetentā līmeņa vietējām 
iestādēm, universitāšu fakultātēm un 
pētniecības centriem), kas darbojas, lai 
novērstu un apkarotu vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm vai lai 
aizsargātu pret šādu vardarbību vai sniegtu 
atbalstu upuriem vai īstenotu mērķtiecīgas 
darbības, lai rosinātu šādas vardarbības 
noraidīšanu vai veicinātu attieksmes un 
uzvedības maiņu attiecībā pret 
neaizsargātām grupām un vardarbības 
upuriem. Piekļuvi programmai nodrošina 
arī sabiedriskām un privātām 
organizācijām un iestādēm (kompetentā 
līmeņa vietējām iestādēm, universitāšu 
fakultātēm un pētniecības centriem), kas 
darbojas, lai informētu par narkotiku 
lietošanu un novērstu to.

Piekļuvi šai programmai nodrošina 
sabiedriskām un privātām organizācijām un 
iestādēm (kompetentā līmeņa vietējām 
iestādēm, universitāšu fakultātēm un 
pētniecības centriem), kas darbojas, lai 
novērstu un apkarotu vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm vai lai 
aizsargātu pret šādu vardarbību vai sniegtu 
atbalstu upuriem vai īstenotu mērķtiecīgas 
darbības, lai rosinātu šādas vardarbības 
noraidīšanu vai veicinātu attieksmes un 
uzvedības maiņu attiecībā pret 
neaizsargātām grupām un vardarbības 
upuriem.

Pamatojums
Skatīt grozījumu, kas attiecas uz likumdošanas priekšlikuma virsrakstu un 19. apsvērumu.

Grozījums Nr. 43
10. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Komisija var uzaicināt iesaistīto valstu 
pārstāvjus uz informatīvām sanāksmēm, 
kuras notiks pēc komitejas sanāksmēm.

Pamatojums
Ir jāparedz iespēja, ka Komisija varētu rīkot informatīvas sanāksmes ar programmā iesaistīto 
valstu pārstāvjiem, jo viņi nav komitejas sastāvā un netiek tieši informēti par tās diskusiju 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 44
12. panta 1. punkts

1. Šā instrumenta īstenošanai noteiktais 1. Īpašās programmas „Cīņa pret 
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budžets ir 138,2 miljoni EUR 1. pantā 
norādītajam laika posmam.

vardarbību (Daphne)” īstenošanai 
noteiktais budžets ir atbilstīgs jaunajam 
finanšu plānam.  

Pamatojums

Šīs izmaiņas atbilst finanšu plānam un tiesību akta priekšlikuma virsrakstā veiktajām 
izmaiņām.

Grozījums Nr. 45
12. panta 2. punkts

2. Budžeta līdzekļus, kas piešķirti šajā 
programmā paredzēto pasākumu īstenošanai, 
iekļauj Eiropas Savienības kopbudžeta gada 
apropriācijās. Lēmumus par pieejamām 
gada apropriācijām pieņem budžeta 
lēmējinstitūcija, ievērojot paredzamo finanšu 
perspektīvu.

2. Budžeta līdzekļus, kas piešķirti šajā 
programmā paredzēto pasākumu īstenošanai, 
iekļauj Eiropas Savienības kopbudžeta gada 
apropriācijās. Lēmumus par pieejamām 
apropriācijām pieņem budžeta 
lēmējinstitūcija, ievērojot paredzamo finanšu 
plānu.

Pamatojums

Salīdzināt ar tiesību akta priekšlikuma virsraksta grozījumu. 

Grozījums Nr. 46
15. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) sasniegto rezultātu un šīs programmas 
īstenošanas kvalitatīvo un kvantitatīvo 
aspektu starpposma novērtējuma ziņojumu –
ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. martam;

(a) sasniegto rezultātu un šīs programmas 
īstenošanas kvalitatīvo un kvantitatīvo 
aspektu starpposma novērtējuma ziņojumu
ar klāt pievienotu subsidēto projektu un 
pasākumu sarakstu – ne vēlāk kā līdz 
2011. gada 31. martam;

Pamatojums

Komisijai būtu lietderīgi pievienot subsidēto projektu un pasākumu sarakstu.

Grozījums Nr. 47
15. panta 3. punkta c) apakšpunkts

(c) paveiktā novērtējuma ziņojumu – ne 
vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim,

(c) paveiktā novērtējuma ziņojumu par 
programmas īstenošanu un rezultātiem –
ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim,
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Pamatojums

Paveiktā rezultātus būtu lietderīgi vērtēt visu programmas darbības laiku.

Grozījums Nr. 48
15.a pants (jauns)

15.a pants
Projektu publicēšana

Komisija kopā ar dalībvalstīm reizi gadā 
publicē šajā programmā finansēto projektu 
sarakstu kopā ar īsu katra projekta 
aprakstu.

Pamatojums
Tas ir svarīgi pārredzamībai.
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PROCEDŪRA

Virsraksts propos     Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru 
laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu 
“Cīņa pret vardarbību (Daphne) un narkomānijas novēršana un 
informēšana par narkomāniju” kā daļu no vispārīgās programmas 
“Pamattiesības un tiesiskums”

Atsauces KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD)

Komiteja, kas atbildīga par 
jautājumu

FEMM

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
30.11.2005

Ciešāka sadarbība – datums, kad 
paziņoja plenārsēdē
Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums
Roberta Angelilli
23.1.2006 

Aizstātais(-ā) atzinuma 
sagatavotājs(-a)
Izskatīšana komitejā 21.3.2006 19.4.2006

Pieņemšanas datums 19.4.2006

Galīgā balsojuma rezultāti + :
– :
0 :

34
0
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mihael 
Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie 
Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Patrick Gaubert, Timothy 
Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, 
Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, 
Hartmut Nassauer, Athanasios Pafilis, Lapo Pistelli, Martine 
Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà,
Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Jeanine 
Hennis-Plasschaert, María Esther Herranz García, Sophia in 't 
Veld, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Herbert Reul, Marie-Line 
Reynaud

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), 
kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Piezīmes (informācija pieejama 
tikai vienā valodā)

.


