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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez 

Pakeitimas 55
Antraštė

Europos Parlamento Ir Tarybos sprendimas d
ėl 2007–2013 m. Kovos su smurtu (Daphne) 
ir informacijos apie narkotikus ir jų
prevencijos programos pagal Pagrindinių
teisių ir teisingumo bendrąją programą
sudarymo

Europos Parlamento Ir Tarybos sprendimas d
ėl 2007–2013 m. Kovos su smurtu (Daphne) 
programos pagal Pagrindinių teisių ir 
teisingumo bendrąją programą sudarymo
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(Šis pakeitimas taikomas visam teisės aktui; 
jį patvirtinus, atliekami techniniai 
pakeitimai visame tekste). 

Or. es

Pagrindimas

Smurtas dėl lyties ir smurtas prieš kitas grupes turi būti kitos specialios programos tema.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 56
3 konstatuojamoji dalis

(3) Fizinis, seksualinis ir psichologinis 
smurtas prieš vaikus, jaunimą ir moteris, 
įskaitant grasinimus tai padaryti, prievarta 
arba savavališkas laisvės atėmimas 
visuomeniniame ar privačiame gyvenime pa
žeidžia jų teisę į gyvybę, jų saugumą, laisvę, 
orumą ir fizinį bei emocinį neliečiamumą ir 
sukelia rimtą grėsmę tokio smurto aukų
fizinei ir protinei sveikatai. Tokio smurto 
padariniai taip plačiai paplitę Bendrijoje, kad 
yra rimta sveikatos problema ir kliūtis turėti 
saugias, laisvas bei teisingas piliečio teises.

(3) Fizinis, seksualinis ir psichologinis 
smurtas prieš vaikus, jaunimą ir moteris,  ypa
č smurtas, susijęs su prekyba žmonėmis, 
siekiant juos seksualiai išnaudoti, ir  
šeiminis smurtas, įskaitant grasinimus tai 
padaryti, prievarta arba savavališkas laisvės 
atėmimas visuomeniniame ar privačiame 
gyvenime pažeidžia jų teisę į gyvybę, jų
saugumą, laisvę, orumą ir fizinį bei emocinį
neliečiamumą ir sukelia rimtą grėsmę tokio 
smurto aukų fizinei ir protinei sveikatai. 
Tokio smurto padariniai taip plačiai paplitę
Bendrijoje, kad yra rimta sveikatos problema 
ir kliūtis turėti saugias, laisvas bei teisingas 
piliečio teises.

Or. en

Pagrindimas

Kova su smurtu turi apimti visas smurto formas, ypač smurtą, susijusį su prekyba žmonėmis, 
ir šeiminį smurtą, tad šios formos turėtų būti konkrečiai paminėtos tarp konkrečių programos 
tikslų. 



AM\608400LT.doc 3/25 PE 371.850v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez 

Pakeitimas 57
7 konstatuojamoji dalis

(7) Europos Parlamentas, inter alia, savo 
2000 m. gegužės 19 d. Rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Dėl tolesnių priemonių
kovojant su prekyba moterimis“ ir 2001 m. 
rugsėjo 20 d. Europos Parlamento 
Rezoliucijoje dėl moterų išorinių lytinių
organų luošinimo paragino Komisiją parengti 
ir įgyvendinti veiksmų programas kovai su 
tokiu smurtu. 

(7) Europos Parlamentas, inter alia, savo 
2000 m. gegužės 19 d. Rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Dėl tolesnių priemonių
kovojant su prekyba moterimis“, 2001 m. 
rugsėjo 20 d. Europos Parlamento 
Rezoliucijoje dėl moterų išorinių lytinių
organų luošinimo ir 2006 m. sausio 17 d. 
Rezoliucijoje dėl prekybos moterimis ir 
vaikais, kurie gali būti seksualiai i
šnaudojami, prevencijos strategijos 
paragino Komisiją parengti ir įgyvendinti 
veiksmų programas kovai su tokiu smurtu. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez 

Pakeitimas 58
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Taikant šią specialią Kovos su 
smurtu (Daphne) programą turi būti u
žtikrinta, kad vienodas dėmesys būtų
skiriamas visoms trims tikslinėms grupėms, 
t. y. vaikams, jaunimui ir moterims. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 59
17 konstatuojamoji dalis
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(17) Svarbu ir būtina pripažinti, kad smurto 
ir narkotikų įtaka asmenims, šeimoms ir 
bendruomenėms turi rimtą tiesioginį ir 
ilgalaikį poveikį jų sveikatai, psichologinei 
bei socialinei raidai ir lygioms galimybėms, o 
visai visuomenei sudaro dideles socialines ir 
ekonomines sąnaudas. 

(17) Svarbu ir būtina pripažinti, kad smurto 
prieš vaikus, jaunimą ir moteris įtaka 
asmenims, šeimoms ir bendruomenėms turi
rimtą tiesioginį ir ilgalaikį poveikį jų
sveikatai, psichologinei bei socialinei raidai ir 
lygioms galimybėms, o visai visuomenei 
sudaro dideles socialines ir ekonomines s
ąnaudas. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 60
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Smurto aukomis turėtų būti laikomi 
ne tik tie vaikai, kurie patys patyrė smurtą, 
bet ir tie, kurie buvo smurto prieš jų
motinas liudininkai. 

Or. sv

Pagrindimas

Smurtas prieš moteris – motinas turi tiesioginės arba netiesioginės įtakos jų vaikams ir todėl 
turi neigiamų padarinių vaikų emocinei ir protinei sveikatai. 

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 61
19 konstatuojamoji dalis
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Europos Sąjunga gali padidinti valstybių nari
ų veiksmų, daugiausia nukreiptų į smurto, 
įskaitant seksualinį išnaudojimą ir prievartą
prieš vaikus, jaunimą ir moteris, prevenciją, 
taip pat aukų bei rizikos grupių apsaugai u
žtikrinti, pridėtinę vertę skleisdama ir 
keisdamasi informacija bei patyrimu ir gera 
praktika; skatindama naują požiūrį; bendrai 
nustatydama prioritetus; plėsdama būtinus ry
šius; atrinkdama Bendrijos projektus; ir 
motyvuodama bei pritraukdama visas 
suinteresuotas šalis. Šie veiksmai turėtų būti 
taip pat nukreipti ir prieš vaikų ir moterų
gabenimą į valstybes nares prekybos žmon
ėmis tikslams. 

Europos Sąjunga gali padidinti valstybių nari
ų veiksmų, iš esmės nukreiptų į smurto, 
įskaitant blogą elgesį su kūdikiais ar 
seksualinį išnaudojimą ir prievartą prieš
vaikus, jaunimą ir moteris, prevenciją, taip 
pat aukų bei rizikos grupių apsaugai u
žtikrinti, pridėtinę vertę skleisdama ir 
keisdamasi informacija bei patyrimu ir gera 
praktika; skatindama naują požiūrį; bendrai 
nustatydama prioritetus; plėsdama ryšius 
siekdama padėti, ir ne tik, seksualinio, 
psichologinio ar fizinio smurto aukoms ir 
rizikos grupėms; atitinkamai atrinkdama 
Bendrijos projektus; ir motyvuodama bei 
pritraukdama visas suinteresuotas šalis. Šie 
veiksmai taip pat nukreipti ir prieš vaikų ir 
moterų gabenimą į valstybes nares prekybos 
žmonėmis tikslams. 

Or. it

Pagrindimas

Tarptautiniuose susitarimuos, „vaikas“ yra asmuo nuo 0 iki 18 metų amžiaus, o „jaunimas“
– tai asmenys iki 25 metų amžiaus. [Pastaba: pakeitimas, kuriam skirta ši pagrindimo dalis, 
tekstui italų kalba neturi įtakos].

Reikėtų nepamiršti, kad smurtą patiria ir kūdikiai.Galiausiai, svarbu atsižvelgti į smurto ir 
seksualinio išnaudojimo problemą, susijusią su į ES prekybos žmonėmis tikslais atvežtais 
vaikais ir moterimis.  

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 62
19 konstatuojamoji dalis
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Europos Sąjunga gali padidinti valstybių nari
ų veiksmų, daugiausia nukreiptų į smurto, 
įskaitant seksualinį išnaudojimą ir prievartą
prieš vaikus, jaunimą ir moteris, prevenciją, 
taip pat aukų bei rizikos grupių apsaugai u
žtikrinti, pridėtinę vertę skleisdama ir 
keisdamasi informacija bei patyrimu ir gera 
praktika; skatindama naują požiūrį; bendrai 
nustatydama prioritetus; plėsdama būtinus ry
šius; atrinkdama Bendrijos projektus; ir 
motyvuodama bei pritraukdama visas 
suinteresuotas šalis. Šie veiksmai turėtų būti 
taip pat nukreipti ir prieš vaikų ir moterų
gabenimą į valstybes nares prekybos žmon
ėmis tikslams. 

Europos Sąjunga padidins valstybių narių
veiksmų, daugiausia nukreiptų į smurto, 
įskaitant seksualinį išnaudojimą ir prievartą
prieš vaikus, jaunimą ir moteris, prevenciją, 
taip pat aukų bei rizikos grupių apsaugai u
žtikrinti, pridėtinę vertę skleisdama ir 
keisdamasi informacija bei patyrimu ir gera 
praktika; skatindama naują požiūrį; bendrai 
nustatydama prioritetus; plėsdama būtinus ry
šius; atrinkdama Bendrijos projektus; ir 
motyvuodama bei pritraukdama visas 
suinteresuotas šalis. Šie veiksmai turėtų būti 
taip pat nukreipti ir prieš vaikų ir moterų
gabenimą į valstybes nares prekybos žmon
ėmis tikslams. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 63
19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Bendras Europos Sąjungos priemoni
ų prieš smurtą tikslas – užkirsti kelią ir 
kovoti su bet kokiu smurtu siekiant visiškai 
išnaikinti ši nusikaltimą ir rimtus žmogaus 
teisių pažeidimus. Kad šį tikslą būtų
galima pasiekti, reikia nustatyti aiškius ir 
realius uždavinius, pvz. per kitus dešimt 
metų dvigubai sumažinti smurto ir 
prekybos žmonėmis aukų skaičių.

Or. sv

Pagrindimas

Norint pasiekti galutinį tikslą – visiškai išnaikinti smurtą prieš moteris ir vaikus, reikia konkre
čių uždavinių. 



AM\608400LT.doc 7/25 PE 371.850v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 64
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Europos vaikų teisių ombudsmenų
tinklas vienija 24 Europos Tarybai 
priklausančių valstybių narių
nepriklausomas vaikų teisių institucijas. Jo 
tikslai – skatinti kuo geresnį Vaiko teisių
konvencijos įgyvendinimą, remti 
kolektyvinius veiksmus ginant vaiko teises, 
dalytis informacija, metodais ir 
strategijomis ir skatinti veiksmingų
nepriklausomų vaikų labui dirbančių
tarnybų kūrimąsi.

Or. en

Pagrindimas

Europos vaikų teisių ombudsmenų tinklas (ENOC) buvo įkurtas 1997 m. birželio mėn. 
Trondheime (Norvegija) vykusiame susitikime. Tinklas vienija nepriklausomas vaikų teisių
tarnybas iš dvylikos Europos šalių ir iš 24 Europos Tarybos šalių.

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 65
1 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės stiprinimo, šiuo sprendimu 
sudaroma Kovos su smurtu (Daphne) ir 
informacijos apie narkotikus ir jų
prevencijos programa (toliau – programa), 
kuri yra Pagrindinių teisių ir teisingumo 
bendrosios programos dalis.

1. Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės stiprinimo, šiuo sprendimu 
sudaroma speciali Kovos su smurtu (kuri t
ęsia Daphne ir Daphne II programose 
nustatytą politiką ir tikslus) programa 
(toliau – programa), kuri yra Pagrindinių teisi
ų ir teisingumo bendrosios programos dalis.

Or. it
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Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštės pakeitimą.

Reikėtų nurodyti, kad čia siūloma kovos su smurtu programa tiesiog yra dviejų ankstesnių
Daphne(2000–2003 m.) ir Daphne II (2004–2008 m.) programų tęsinys. 

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 66
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis

Sąvokos 

Sąvoka „vaikas“, remiantis tarptautiniais 
vaiko teisių teisės aktais, šioje Daphne
programoje apima asmenis iki 18 metų.

Vis dėlto projektai, kuriuose numatyti 
veiksmai skirti būtent paauglių grupėms 
(13–18 metų) arba 12–25 metų asmenims, 
yra priskiriami prie jaunimui skirtų projekt
ų. 

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu teisiškai apibrėžti „vaiko“ ir „jaunimo“ sąvokas, remiantis šios srities 
tarptautiniais teisės aktais.  

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 67
2 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės įkūrimo kovojant su 
smurtu ir teikiant informaciją apie narkotik
ų vartojimą bei užkertant jam kelią.

(a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės plėtojimo kovojant su 
smurtu.
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Or. it

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 68
2 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės įkūrimo kovojant su 
smurtu ir teikiant informaciją apie narkotik
ų vartojimą bei užkertant jam kelią.

(a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės įkūrimo kovojant su 
smurtu.

Or. en

Pagrindimas

Nuo smurto turėtų būti ginami visi, nepriklausomai nuo pilietybės. 

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez 

Pakeitimas 69
2 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės įkūrimo kovojant su 
smurtu ir teikiant informaciją apie narkotik
ų vartojimą bei užkertant jam kelią.

(a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės įkūrimo kovojant su 
smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris.

Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, 

Pakeitimas 70
2 straipsnio 1 dalies b punktas
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(b) Ginti piliečius nuo smurto ir siekti aukšto 
sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės 
sanglaudos lygio.

(b) Ginti kiekvieną nuo smurto ir siekti auk
što sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės 
sanglaudos lygio.

Or. en

Pagrindimas

Nuo smurto turėtų būti ginami visi, nepriklausomai nuo pilietybės. 

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 71
2 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) Ginti piliečius nuo smurto ir siekti aukšto 
sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės 
sanglaudos lygio.

(b) Ginti piliečius nuo smurto prieš vaikus, 
jaunimą ir moteris ir nuo prekybos žmon
ėmis ir taip siekti aukšto sveikatos apsaugos, 
gerovės ir socialinės sanglaudos lygio.

Or. es

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 72
2 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) Mažinti narkotikų vartojimą, 
priklausomybę ir narkotikų daromą žalą
bei vykdyti prevenciją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuo smurto turėtų būti ginami visi, nepriklausomai nuo pilietybės. 
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Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 73
2 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) Mažinti narkotikų vartojimą, 
priklausomybę ir narkotikų daromą žalą
bei vykdyti prevenciją.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 74
2 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) Mažinti narkotikų vartojimą, 
priklausomybę ir narkotikų daromą žalą
bei vykdyti prevenciją.

(c) Vykdyti bet kokio smurto, įskaitant 
prekybą žmonėmis, prevenciją, kad aukų
skaičius per kitus dešimt metų sumažėtų
bent dvigubai.

Or. sv

Pagrindimas

Norint pasiekti galutinį tikslą – visiškai išnaikinti šį sunkų nusikaltimą ir rimtus žmogaus teisi
ų pažeidimus, reikia konkrečių uždavinių.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 75
2 straipsnio 2 dalis
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2. Nepažeidžiant Europos bendrijos tikslų ir 
įgaliojimų, bendrieji programos tikslai 
prisideda prie Bendrijos politikos krypčių, ir 
konkrečiai, su visuomenės sveikatos, lyčių
lygybės, vaikų teisių apsauga ir kova su 
prekyba žmonėmis bei seksualiniu i
šnaudojimu susijusių politikos krypčių k
ūrimo.

2. Nepažeidžiant Europos bendrijos tikslų ir 
įgaliojimų, bendrieji programos tikslai 
prisideda prie Bendrijos politikos krypčių, ir 
konkrečiai, su visuomenės sveikatos, lyčių
lygybės, vaikų teisių apsauga bei seksualiniu i
šnaudojimu susijusių politikos krypčių k
ūrimo.

Or. en

Pagrindimas

Kova prieš prekybą žmonėmis – kitų Europos Sąjungos programų objektas. 

Pakeitimą pateikė Giusto Catania

Pakeitimas 76
3 straipsnio a punktas

(a) Užkirsti kelią visuomeninėje arba priva
čioje sferoje pasitaikančiam įvairaus pobūd
žio smurtui prieš vaikus, jaunimą ir moteris 
bei kovoti su juo, imantis prevencinių
priemonių ir teikiant paramą aukoms bei 
rizikos grupėms šiuo būdu:

(a) Užkirsti kelią visuomeninėje arba priva
čioje sferoje pasitaikančiam įvairaus pobūd
žio smurtui prieš vaikus, jaunimą ir moteris 
bei kovoti su juo, imantis prevencinių
priemonių ir teikiant paramą ir apsaugą
aukoms bei rizikos grupėms šiuo būdu:

Or. en

Pagrindimas

Į programos tikslus reikia įtraukti aukų apsaugą. 

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 77
3 straipsnio a punkto 1 įtrauka
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Teikti pagalbą ir skatinti NVO ir kitas •
organizacijas, aktyviai dalyvaujančias 
vykdant smurto prevenciją ir teikiant pagalbą
aukoms;

Teikti pagalbą ir skatinti NVO, tarnybas, •
organizacijas ir asociacijas, nacionaliniu ir 
europiniu lygmeniu, taip pat ir trečiosiose 
šalyse aktyviai dalyvaujančias vykdant 
smurto prieš vaikus, jaunimą ir moteris 
prevenciją ir teikiant pagalbą aukoms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 78
3 straipsnio a punkto 2 įtrauka

Plėtoti ir įgyvendinti konkrečioms grup•
ėms taikomus sąmoningumo didinimo 
veiksmus, kurti medžiagą, papildančią jau 
turimą medžiagą, ar pritaikyti ir naudoti 
turimą medžiagą kitose geografinėse vietov
ėse ar kitoms tikslinėms grupėms;

Plėtoti ir įgyvendinti konkrečioms grup•
ėms, pvz., tam tikrų profesijų atstovams, 
tam tikroms gyventojų grupėms ir 
smurtautojams, taikomus sąmoningumo 
didinimo veiksmus, kurti medžiagą, papildan
čią jau turimą medžiagą, ar pritaikyti ir 
naudoti turimą medžiagą kitose geografinėse 
vietovėse ar kitoms tikslinėms grupėms;

Or. sv

Pagrindimas

Tarp profesijų, kurių atstovams skirti sąmoningumo didinimo veiksmai, reikėtų paminėti 
darbuotojus, dirbančius smurto prieš moteris ir vaikus klausimais, pvz., policininkai, teismų
sistemos darbuotojai, medikai, mokytojai, jaunimo reikalų specialistai ir socialiniai 
darbuotojai, darbuotojai, dirbantys su nusikaltėliais, vaikų psichologai ir neuropatologai. 
Reikėtų numatyti ir sąmoningumo didinimo mokymus su garbe susijusių nusikaltimų
klausimais tam tikrų profesijų atstovams ir tam tikroms gyventojų grupėms. 

Pakeitimą pateikė Martine Roure

Pakeitimas 79
3 straipsnio a punkto 4a įtrauka (nauja)
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Parengti ir įgyvendinti veiksmus, specialiai 
skirtus rizikos grupėms, kad būtų užkirstas 
kelias smurtui prieš naujagimius. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 80
3 straipsnio b punkto 1 įtrauka

kurti daugiadalykius tinklus;• kurti daugiadalykius tinklus, visų pirma •
siekiant padėti smurto prieš vaikus, jaunim
ą ir moteris aukoms ir prekybos žmonėmis 
aukoms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 81
3 straipsnio b punkto 3 įtrauka

didinti tikslinių visuomenės grupių, •
pavyzdžiui, konkrečių profesijų, s
ąmoningumą dėl smurto siekiant padidinti 
smurto suvokimą, skatinti absoliutų smurto 
netoleravimą, paramą jo aukoms bei prane
šimus apie smurto atvejus kompetentingoms 
institucijoms;

didinti tikslinių visuomenės grupių, •
pavyzdžiui, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų ir specialistų, sąmoningum
ą dėl bet kokio smurto siekiant padidinti 
smurto suvokimą, skatinti absoliutų smurto 
netoleravimą, paramą jo aukoms bei prane
šimus apie smurto atvejus kompetentingoms 
institucijoms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 82
3 straipsnio b punkto 3 įtrauka
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didinti tikslinių visuomenės grupių, •
pavyzdžiui, konkrečių profesijų, sąmoningum
ą dėl smurto siekiant padidinti smurto 
suvokimą, skatinti absoliutų smurto 
netoleravimą, paramą jo aukoms bei prane
šimus apie smurto atvejus kompetentingoms 
institucijoms;

didinti tikslinių visuomenės grupių, •
pavyzdžiui, konkrečių profesijų ir gyventojų
grupių, sąmoningumą dėl smurto siekiant 
padidinti smurto suvokimą, skatinti absoliutų
smurto netoleravimą, paramą jo aukoms bei 
pranešimus apie smurto atvejus 
kompetentingoms institucijoms;

Or. sv

Pagrindimas

Tarp profesijų, kurių atstovams skirti sąmoningumo didinimo veiksmai, reikėtų paminėti 
darbuotojus, dirbančius smurto prieš moteris ir vaikus klausimais, pvz., policininkai, teismų
sistemos darbuotojai, medikai, mokytojai, jaunimo reikalų specialistai ir socialiniai 
darbuotojai, darbuotojai, dirbantys su nusikaltėliais, vaikų psichologai ir neuropatologai. 
Reikėtų numatyti ir sąmoningumo didinimo mokymus su garbe susijusių nusikaltimų
klausimais tam tikrų profesijų atstovams ir tam tikroms gyventojų grupėms. 

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 83
3 straipsnio b punkto 4 įtrauka

tirti su smurtu susijusius reiškinius, tyrin•
ėti pagrindines smurto priežastis ir atkreipti į
jas dėmesį visuose visuomenės lygiuose;

tirti su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir •
moteris susijusius reiškinius, tyrinėti 
pagrindines smurto priežastis ir atkreipti į jas 
dėmesį visuose visuomenės lygiuose;

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 84
3 straipsnio b punkto 4 įtrauka
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tirti su smurtu susijusius reiškinius, tyrin•
ėti pagrindines smurto priežastis ir atkreipti į
jas dėmesį visuose visuomenės lygiuose;

tirti su smurtu susijusius reiškinius, tyrin•
ėti pagrindines smurto priežastis, užkirsti 
joms kelią ir atkreipti į jas dėmesį visuose 
visuomenės lygiuose;

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu užkirsti kelią ir smurto priežastims. 

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 85
3 straipsnio c punktas

(c) Įtraukti pilietinę visuomenę į Europos S
ąjungos narkotikų strategijos ir veiksmų
planų įgyvendinimą bei plėtrą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 86
3 straipsnio d punktas

(d) Stebėti, įgyvendinti ir vertinti konkrečių
2005–2008 m. ir 2009–2012 m. Europos S
ąjungos kovos su narkotikais veiksmų plan
ų priemonių įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 87
4 straipsnio b punktas



AM\608400LT.doc 17/25 PE 371.850v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Šis pakeitimas įtakos tekstui anglų k. neturi. 

Or. sv

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Inger Segelström

Pakeitimas 88
4 straipsnio d punktas

(d) Veiklai skirtą dotaciją bendrai finansuoti i
šlaidas, susijusias su Europos dingusių ir 
seksualiai išnaudojamų vaikų federacijos, 
kuri siekia bendro Europos intereso tikslo 
vaikų teisių ir apsaugos srityje, nuolatine 
darbo programa.

(9) Veiklai skirtą dotaciją bendrai finansuoti i
šlaidas, susijusias su Europos dingusių ir 
seksualiai išnaudojamų vaikų federacijos ir 
Europos vaikų teisių ombudsmenų tinklo, 
kurie siekia bendro Europos intereso tikslo 
vaikų teisių ir apsaugos srityje, nuolatine 
darbo programa.

Or. en

Pagrindimas

Europos vaikų teisių ombudsmenų tinklas (ENOC) vienija 24 Europos Tarybai priklausančių
valstybių narių nepriklausomas vaikų teisių institucijas.

Pakeitimą pateikė Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sįnchez

Pakeitimas 89
6 straipsnio 1 dalis

1. Programa yra skirta visoms grupėms, 
kurios tiesiogiai ar netiesiogiai sprendžia 
smurto ir narkotikų problemą.

1. Programa yra skirta visoms grupėms, 
kurios tiesiogiai ar netiesiogiai sprendžia bet 
kokio smurto ir prekybos žmonėmis problem
ą.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 90
6 straipsnio 2 dalis

2. Kalbant apie kovą su smurtu, pagrindinės 
tikslinės grupės yra smurto aukos ir rizikos 
grupės. Kitos tikslinės grupės yra, inter alia, 
mokytojai ir auklėtojai, policijos pareigūnai ir
socialiniai darbuotojai, vietos ir nacionalinės 
valdžios institucijos, medicinos ir 
paramedicinos personalas, teismų sistemos 
darbuotojai, NVO, profesinės sąjungos ir 
religinės bendruomenės. Be to, siekiant 
vykdyti smurto prevenciją, svarbu pagalvoti 
apie pagalbą tiek aukoms, tiek kaltininkams.

2. Kalbant apie kovą su smurtu, pagrindinės 
tikslinės grupės yra smurto aukos ir rizikos 
grupės. Kitos tikslinės grupės yra, inter alia, 
mokytojai ir auklėtojai, pasienio kontrolės 
tarnybų personalas, policijos pareigūnai ir 
socialiniai darbuotojai, vietos ir nacionalinės 
valdžios institucijos, medicinos ir 
paramedicinos personalas, teismų sistemos 
darbuotojai, NVO, profesinės sąjungos ir 
religinės bendruomenės. Be to, siekiant 
vykdyti smurto prevenciją, svarbu pagalvoti 
apie pagalbą tiek aukoms, tiek kaltininkams.

Or. it

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 91
6 straipsnio 2 dalis

2. Kalbant apie kovą su smurtu, pagrindinės 
tikslinės grupės yra smurto aukos ir rizikos 
grupės. Kitos tikslinės grupės yra, inter alia, 
mokytojai ir auklėtojai, policijos pareigūnai ir 
socialiniai darbuotojai, vietos ir nacionalinės 
valdžios institucijos, medicinos ir 
paramedicinos personalas, teismų sistemos 
darbuotojai, NVO, profesinės sąjungos ir 
religinės bendruomenės. Be to, siekiant 
vykdyti smurto prevenciją, svarbu pagalvoti 
apie pagalbą tiek aukoms, tiek kaltininkams.

2. Kalbant apie kovą su smurtu, pagrindinės 
tikslinės grupės yra smurto aukos ir rizikos 
grupės. Kitos tikslinės grupės yra, inter alia, 
mokytojai ir auklėtojai, vaikų ir jaunimo 
organizacijų vadovai, tėvai, policijos pareig
ūnai ir socialiniai darbuotojai, vietos ir 
nacionalinės valdžios institucijos, medicinos 
ir paramedicinos personalas, teismų sistemos 
darbuotojai, NVO, profesinės sąjungos ir 
religinės bendruomenės. Be to, siekiant 
vykdyti smurto prevenciją, svarbu pagalvoti 
apie pagalbą tiek aukoms, tiek kaltininkams.

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 92
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Finansavimo apskaita

Visos institucijos, asociacijos ar tinklai, 
gaunantys finansavimą pagal šią program
ą, apskaito iš Bendrijos gautą paramą.
Komisija parengia išsamias gaires dėl 
apskaitos skaidrumo.

Or. sv

Pagrindimas

Finansinė parama iš ES visada turėtų būti apskaitoma. Tai ne tik skaidrumo klausimas, bet ir 
svarbi informavimo apie Sąjungos veiksmus priemonė. 

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 93
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a) Komisija užtikrina, kad kvietimai teikti 
pasiūlymus būtų paprasti, suprantami ir 
neužkraunantys biurokratinės naštos. 
Prireikus kvietimai teikti pasiūlymus 
organizuojami dviem etapais, pirmame 
etape reikalaujant pateikti tik tuos 
dokumentus, kurie yra būtini pasiūlymui 
įvertinti. 

Or. sv

Pagrindimas
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Daugelis iš Bendrijos finansinę paramą gaunančių organizacijų skundžiasi, kad kreipimosi d
ėl paramos procesas yra pernelyg biurokratinis, kad ataskaitų reikalavimai per griežti ir kad 
Komisija neoperatyviai vykdo mokėjimus. Todėl, jei tik įmanoma, procedūrų turi būti tik tiek, 
kiek būtina.

Pakeitimą pateikė Giusto Catania, 

Pakeitimas 94
9 straipsnio 5 dalies 4 įtrauka

- vykdomos veiklos geografinį poveikį; - vykdomos veiklos geografinį ir socialinį
poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti vertinamas ir socialinis veiklos poveikis. 

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 95
9 straipsnio 6 dalis

6. Pagal finansinio reglamento 113 straipsnio 
2 dalį laipsniško mažėjimo principas 
netaikomas veiklai skirtai dotacijai Europos 
Sąjungos valstybių tarybų ir aukščiausiųjų
administracinių teismų asociacijai, kadangi ji 
siekia bendro Europos intereso tikslo.

6. Pagal finansinio reglamento 113 straipsnio 
2 dalį laipsniško mažėjimo principas 
netaikomas veiklai skirtai dotacijai Europos 
Sąjungos valstybių tarybų ir aukščiausiųjų
administracinių teismų asociacijai ir Europos 
vaikų teisių ombudsmenų tinklui, kadangi 
jie siekia bendro Europos intereso tikslo.

Or. sv

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 96
10 straipsnio 2 dalis

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio 
nuostatas.

2. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

Or. sv

Pagrindimas

1970 metais Teisingumo Teismas nutarė (sprendimas Köster byloje 25/70) , kad Taryba, tur
ėdama teisės aktų leidybos galią, turi teisę tam tikrus vykdomuosius įgaliojimus suteikti 
Komisijai. Teismas taip pat nurodė, kad suteikiant tokius įgaliojimus turi būti nustatyti 
naudojimosi tais įgaliojimais principai ir sąlygos (pvz., teisė kurti komitetus, sudarytus iš
valstybių narių atstovų, kurie padėtų Komisijai), taip pat ir teisė atšaukti sprendimą, kuriuo 
įgaliojimai buvo suteikti. 

Šie principai įtvirtinti EB sutarties 202 straipsnyje. Tačiau įgyvendindama 202 straipsnį
(Sprendimas 1999/468/EB dėl komitetų) Taryba „pamiršo“ Europos Parlamentui suteikti toki
ą pačią teisę atšaukti įgaliojimus dėl teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūr
ą. 
Norėdamas pasinaudoti tokia teise Europos Parlamentas turėtų ją numatyti priminiame 
sprendime dėl įgyvendinimo įgaliojimų, kurie yra 10 straipsnio pakeitimo tikslas, suteikimo. 
Vietoj nuorodos į atitinkamus Sprendimo 1999/468/EB straipsnius pakeitime atkartojamas jų
turinys dėl Tarybos vaidmens ir Europos Parlamentui pasiūlomos panašios privilegijos (
įskaitant teisę atšaukti įgaliojimus). 

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 97
10 straipsnio 3 dalis

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

3. Jei sprendime nustatomos konkrečios s
ąlygos dėl įgyvendinimo nuostatų pri
ėmimo, Komisijos atstovas pateikia 
komitetui ir Europos Parlamentui tokių
nuostatų projektą. 
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Komitetas per terminą, kurį nustato 
primininkas atsižvelgdamas į klausimo 
skubumą, pateikia savo nuomonę; tačiau 
šis terminas negali būti trumpesnis nei 
vienas mėnuo.  Nuomonė priimama 
Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
balsų dauguma. Valstybių narių atstovų
komitete balsai skaičiuojami minėtame 
straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkas 
balso teisės neturi. 

Or. sv

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 98
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) Komisija siūlomas nuostatas priima tik 
jei jos neprieštarauja komiteto nuomonei ir 
jei joks kompetentingas Europos 
Parlemento komitetas iki priėmimo neparei
škė prieštaravimų. 

Or. sv

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 99
10 straipsnio 3b dalis (nauja)
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3b) Jei siūlomos nuostatos prieštarauja 
komiteto nuomonei arba jei nuomonė iš
viso nepateikta arba jei kuris nors 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas pareiškė prieštaravimų, Komisija 
nedelsdama pateikia Tarybai ir Europos 
Parlamentui priemonių, kurių reikėtų
imtis, projektą. 

Or. sv

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 100
10 straipsnio 3c dalis (nauja)

3c) Jei per tris mėnesius nuo šio projekto 
pateikimo projektas Europos Parlamento 
narių absoliučia balsų dauguma arba 
Tarybos narių kvalifikuota balsų dauguma 
neatmetamas, Komisija jį priima. Jei 
projektas atmetamas, Komisija, 
vadovaudamasi Sutartimi,  pateikia 
projekto pakeitimą arba naują pasiūlymą d
ėl teisės akto.

Or. sv

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 101
10 straipsnio 3d dalis (nauja)

3d) Nepažeidžiant jau priimtų
įgyvendinimo nuostatų, šio sprendimo 
nuostatos dėl techninių taisyklių ir 
sprendimų priėmimo nustoja galioti pra
ėjus ketveriems metams nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Europos Parlamentas ir 
Taryba Komisijos siūlymu Sutarties 251 
straipsnyje nustatyta tvarka gali pratęsti 
atitinkamų nuostatų galiojimą, tačiau tam 
ji šio ketverių metų termino pabaigoje perži
ūri tas nuostatas. 

Or. sv

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 102
12 straipsnio 1 dalis

1. Numatytas šios priemonės įgyvendinimo 
biudžetas yra 138,2 milijonai eurų per 1 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

1. Specialiosios Kovos su smurtu 
programos (Daphne) įgyvendinimo biud
žetas numatomas pagal naująją Finansinę
perspektyvą. 

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas atsižvelgiant į pasiūlymo dėl teisės akto antraštės pakeitimą ir į
Finansinę perspektyvą. 
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Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 103
12 straipsnio 2 dalis

2. Biudžeto ištekliai, skirti šioje programoje 
numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
asignavimus. Gaunamus metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, neviršydama ribų, numatytų
finansinėse perspektyvose.

2. Biudžeto ištekliai, skirti šioje programoje 
numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
asignavimus. Gaunamus asignavimus tvirtina 
biudžeto valdymo institucija, neviršydama rib
ų, numatytų finansinėse perspektyvose.

Or. it

Pagrindimas

Žr. siūlomo teisės akto antraštės pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 104
15 straipsnio 3 dalies a punktas

a) tarpinę įvertinimo ataskaitą apie pasiektus 
rezultatus ir kokybinius bei kiekybinius šios 
programos įgyvendinimo aspektus ne vėliau 
kaip iki 2011 m. kovo 31 d.;

a) tarpinę įvertinimo ataskaitą apie pasiektus 
rezultatus ir kokybinius bei kiekybinius šios 
programos įgyvendinimo aspektus kartu su 
finansuotų projektų ir priemonių sąrašu ne 
vėliau kaip iki 2011 m. kovo 31 d.;

Or. it

Pagrindimas

Būtų naudinga, jei Komisija pridėtų ir subsidijuotų projektų ir priemonių sąrašą. 

Pakeitimą pateikė Roberta Angelilli

Pakeitimas 105
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15 straipsnio 3 dalies c punktas

c) ex post įvertinimo ataskaitą ne vėliau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d.

c) ex post įvertinimo ataskaitą apie 
programos įgyvendinimą ir rezultatus ne v
ėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Or. it

Pagrindimas

Naudinga atlikti galutinį per visą programos įgyvendinimo laiką pasiektų rezultatų įvertinim
ą.

Pakeitimą pateikė Inger Segelström, 

Pakeitimas 106
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis

Projektų skelbimas
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
kasmet skelbia pagal šią programą
finansuotų projektų sąrašą kartu su 
trumpu kiekvieno projekto aprašymu. 

Or. sv

Pagrindimas

Tai svarbu dėl skaidrumo. 
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