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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”

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 55
Virsraksts

Lēmums, 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”

Lēmums, ar kuru laika posmam no 
2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu 
programmu „Cīņa pret vardarbību 
(Daphne)” kā daļu no vispārīgās 
programmas „Pamattiesības un tiesiskums”

(Šis labojums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, visā tekstā būs jāveic atbilstīgas 
izmaiņas.)

Or. es
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Pamatojums

Dzimuma vardarbībai un vardarbībai pret citām grupām jāvelta īpaša programma.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 56
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 
izmantošanai.

3) Publiska vai privāta fiziska, seksuāla un 
psiholoģiska vardarbība pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, īpaši, ja tā saistīta 
ar cilvēku tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas un mājas vardarbības 
nolūkos, 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 
izmantošanai.

Or. en

Pamatojums

Cīņai pret vardarbību jāaptver visi vardarbības veidi, it sevišķi vardarbība, kas saistīta ar 
cilvēku tirdzniecību un mājas vardarbību, kura tādēļ skaidri jāmin programmas īpašo mērķu 
vidū.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 57
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 

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 
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pasākumiem cīņā pret sieviešu tirdzniecību” 
un 2001. gada 20. septembra rezolūcijā par 
sieviešu ģenitāliju kropļošanu.

pasākumiem cīņā pret sieviešu tirdzniecību” 
un 2001. gada 20. septembra rezolūcijā par 
sieviešu ģenitāliju kropļošanu, kā arī
2006. gada 17. janvāra rezolūcijā par pret 
seksuālu izmantošanu neaizsargātu 
sieviešu un bērnu tirdzniecības novēršanas 
stratēģijām.

Or. es

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 58
10.a (jauns) apsvērums

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

Or. es

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 59
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 
skarto personu vienlīdzīgajām iespējām, to 
ietekmi uz personām, ģimenēm un 
kopienām, kā arī to augstajām sociālajām un 
ekonomiskajām izmaksām sabiedrībai 
kopumā. 

17) Ir svarīgi un nepieciešami apzināties 
vardarbības pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm nopietnās tūlītējās un ilgtermiņa 
sekas uz veselību, psiholoģisko un sociālo 
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.

Or. es

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 60
17.a (jauns) apsvērums
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17.a) Ne vien tiešai vardarbībai pakļautie 
bērni, bet arī bērni, kuri ir aculiecinieki 
pret viņu mātēm vērstam uzbrukumam, ir 
jāuzskata par vardarbības upuriem.

Or. sv

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 61
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 
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.

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 principā
jāveic dalībvalstīm, izmantojot šādus 
līdzekļus: informācijas, pieredzes un 
paraugprakses izplatīšana un apmaiņa, 
novatoriskas pieejas veicināšana, kopīga 
prioritāšu noteikšana; vienota informācijas 
tīkla izveide, lai citastarp balstītu seksuālas,
psiholoģiskas vai fiziskas vardarbības 
upurus un riska grupas, atbilstīgu visas 
Kopienas projektu atlase, kā arī visu 
iesaistīto pušu motivācija un mobilizēšana. 
Šīm darbībām jāskar arī bērni un sievietes, 
kas atvesti uz dalībvalstīm cilvēku 
tirdzniecības rezultātā.

Or. it

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: jāievēro, ka šī pamatojuma daļa attiecas uz grozījumu, kas neietekmē versiju 
itāliešu valodā].
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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.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 62
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 
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. 

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 dos
pievienoto vērtību darbībām, kas 
galvenokārt jāveic dalībvalstīm, ar
informācijas, pieredzes un paraugprakses 
izplatīšanu un apmaiņu, novatoriskas 
pieejas veicināšanu, kopīgu prioritāšu 
noteikšanu, ja vajadzīgs, vienota 
informācijas tīkla izveidi, visas Kopienas 
projektu atlasi, kā arī visu iesaistīto pušu 
motivāciju un mobilizēšanu. Šīm darbībām 
jāaptver arī bērni un sievietes, kas atvesti uz 
dalībvalstīm cilvēku tirdzniecības rezultātā. 

Or. es

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 63
19.a (jauns) apsvērums

19.a) Eiropas Savienības pasākumu 
kopējais mērķis pret vadarbību ir novērst 
un sagraut visus vardarbības veidus, lai 
pilnībā likvidētu šo noziegumu un rupjo
cilvēktiesību pārkāpumu. Lai šo mērķi 
sasniegtu, ir vajadzīgi skaidri un ticami 
uzdevumi, piemēram, nākamo desmit gadu 
laikā uz pusi samazināt cilvēku skaitu, kuri 
kļūst par vardarbības un cilvēku 
tirdzniecības upuriem.

Or. sv
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Pamatojums

Ir vajadzīgi īpaši mērķi, lai panāktu progresu kopējā mērķa sasniegšanā un pilnībā likvidētu 
vardarbību pret sievietēm un bērniem.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 64
20.a (jauns) apsvērums

20.a) Eiropas Bērnu tiesību aizsardzības 
darbinieku 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 bērniem attīstību .

Or. en

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.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 65
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 īpaša 
programma „Cīņa pret vardarbību” (kura
turpina Daphne un Daphne 2 programmā 
izvirzītos mērķus un politiku), tālāk tekstā –
„programma”, kā daļa no vispārīgās 
programmas „Pamattiesības un tiesiskums”, 
lai veicinātu brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas nostiprināšanu. 

Or. it



AM\608400LV.doc 7/23 PE 371.850v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Skatīt tiesību akta priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Jāatzīmē, ka ierosinātā programma pret vardarbību vienkārši ir divu iepriekšējo programmu 
Daphne (2000-2003) un Daphne II (2004-2008) turpinājums.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 66
1.a pants (jauns)

1.a pants
Definīcijas

Šīs programmas nolūkiem termins „bērni” 
attiecas uz vecuma grupu 0–18 gadi 
atbilstīgi starptautiskiem instrumentiem
attiecībā uz bērna tiesībām.
Tomēr projekti, kas ietver īpaši plānotus 
pasākumus tādām grupām kā 
„pusaudži”(13–18 gadus veci) vai 12–
25 gadus vecas personas, ir jāuzskata par 
„jauniešiem” domātiem pasākumiem.

Or. it

Pamatojums

Ir sevišķi svarīgi juridisko definīciju jēdzieniem „bērni” un „jaunieši” dot atbilstīgi 
starptautiskajai „acquis” šajā jautājumā .

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 67
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 attīstībā, apkarojot 
vardarbību.

Or. it
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 68
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 izveidē, apkarojot 
vardarbību.

Or. en

Pamatojums

Ikvienai personai ir jābūt aizsargātai pret vardarbību neatkarīgi no viņas pilsonības.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 69
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 izveidē, apkarojot 
vardarbību pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm.

Or. es

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 70
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.

Or. en
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Pamatojums

Ikvienai personai ir jābūt aizsargātai pret vardarbību neatkarīgi no viņas pilsonības.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 71
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 pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm un pret 
cilvēku tirdzniecību un tādējādi sasniegt 
augstu veselības aizsardzības, labklājības un 
sociālās kohēzijas līmeni.

Or. es

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 72
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ikvienai personai ir jābūt aizsargātai pret vardarbību neatkarīgi no viņas pilsonības.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 73
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots
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Or. es

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 74
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) novērst visu veidu vardarbību, ieskaitot 
cilvēku tirdzniecību, lai cilvēku skaits, kas 
kļūst par upuriem, samazinātos nākamo 
desmit gadu laikā vismaz uz pusi.

Or. sv

Pamatojums

Ir vajadzīgi konkrēti mērķi, lai panāktu progresu vispārējā mērķa – šo nopietno nozieguma 
veidu un rupjo cilvēktiesību pārkāpumu pilnīgas likvidācijas – sasniegšanā.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 75
2. panta 2. punkts

2. Neskarot Eiropas Kopienas mērķus un 
pilnvaras, programmas vispārīgajiem 
mērķiem jāveicina Kopienas politiku 
attīstība, jo īpaši, to politiku attīstība, kas 
saistītas ar sabiedrības veselības aizsardzību, 
dzimumu vienlīdzību, bērnu tiesību 
aizsardzību un cīņu pret cilvēku 
tirdzniecību un seksuālo izmantošanu.

2. Neskarot Eiropas Kopienas mērķus un 
pilnvaras, programmas vispārīgajiem 
mērķiem jāveicina Kopienas politiku 
attīstība, jo īpaši, to politiku attīstība, kas 
saistītas ar sabiedrības veselības aizsardzību, 
dzimumu vienlīdzību, bērnu tiesību 
aizsardzību un seksuālo izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Cīņai pret cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienība velta citas programmas. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 76
3. panta a) apakšpunkts
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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:

Or. en

Pamatojums

Upuru aizsardzība jāietver programmas mērķos.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 77
3. panta a) apakšpunkta 1. ievilkums

• palīdzēt un mudināt NVO un citas
organizācijas, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības pret vardarbību un vardarbības 
novēršanas un palīdzības upuriem jomā;

• palīdzēt un mudināt NVO, amatpersonas,
organizācijas un asociācijas, kas aktīvi 
darbojas aizsardzības pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm vērstu vardarbību 
un vardarbības novēršanas un palīdzības 
upuriem jomā kā valsts, tā Eiropas līmenī 
un trešās valstīs;

Or. es

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 78
3. panta a) apakšpunkta 2. ievilkums

• sagatavot un īstenot izpratni veicinošas 
darbības, kas mērķētas uz konkrētām 
auditorijām, lai izstrādātu materiālus, kas 
papildinātu jau esošos vai pielāgotu un 
izmantotu jau esošos materiālus citos 
ģeogrāfiskos apgabalos vai citām mērķa 
grupām;

• sagatavot un īstenot izpratni veicinošas 
darbības, kas mērķētas uz konkrētām 
auditorijām, piemēram, noteiktām
profesijām, noteiktām iedzīvotāju grupām
un vardarbības veicējiem, lai izstrādātu 
materiālus, kas papildinātu jau esošos vai 
pielāgotu un izmantotu jau esošos materiālus 
citos ģeogrāfiskos apgabalos vai citām 
mērķa grupām;
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Or. sv

Pamatojums

Izpratni veicinošo akciju mērķa auditorija ir tādu profesiju personāls, 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, un bērnu psihologi un terapeiti. Būtu arī jāparedz mērķtiecīgas, 
izpratni veicinošas mācības par godu aizskarošiem noziegumiem noteiktām profesijām un 
iedzīvotāju grupām.

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 79
3. panta a) apakšpunkta 4.a) ievilkums (jauns)

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

Or. fr

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 80
3. panta b) apakšpunkta 1. ievilkums

• izveidotu daudzdisciplīnu tīklus; • izveidotu daudzdisciplīnu tīklus, lai 
sniegtu īpašu atbalstu upuriem, kas cietuši
vardarbībā pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm un cilvēku tirdzniecībā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 81
3. panta b) apakšpunkta 3. ievilkums

• veicināt vardarbības apzināšanos 
mērķauditorijās, piemēram, noteiktās 
profesijās, lai uzlabotu izpratni par to, 
mudinātu konsekventi īstenot neiecietību 

• veicināt visu veidu vardarbības 
apzināšanos tādās mērķauditorijās kā, 
piemēram, valsts, reģionālās un vietējās 
varas iestādes un profesionāļi, lai uzlabotu 
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pret vardarbību un sniegt atbalstu upuriem 
un ziņot par vardarbību kompetentām 
iestādēm;

izpratni par to, mudinātu konsekventi īstenot 
neiecietību pret vardarbību un sniegt atbalstu 
upuriem un ziņot par vardarbību 
kompetentām iestādēm;

Or. es

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 82
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 vardarbības apzināšanos 
mērķauditorijās, piemēram, noteiktās 
profesijās un iedzīvotāju grupās, lai 
uzlabotu izpratni par to, mudinātu 
konsekventi īstenot neiecietību pret 
vardarbību un sniegt atbalstu upuriem un 
ziņot par vardarbību kompetentām iestādēm;

Or. sv

Pamatojums

Izpratni veicinošo akciju mērķa auditorija ir tādu profesiju personāls, 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, un bērnu psihologi un terapeiti. Būtu arī jāparedz mērķtiecīgas, 
izpratni veicinošas mācības par godu aizskarošiem noziegumiem noteiktām profesijām un 
iedzīvotāju grupām.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 83
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;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 84
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 saistītās parādības, 
pētīt un meklēt veidus, kā novērst un 
aizkavēt vardarbības pamatcēloņus visos 
sabiedrības līmeņos;

Or. sv

Pamatojums

Svarīgi ir arī novērst vardarbības cēloņus.

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 85
3. panta c) apakšpunkts

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

svītrots

Or. es

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 86
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

Or. es
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Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 87
4. panta b) apakšpunkts

Versiju angļu valodā neietekmē

Or. sv

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 88
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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījumu iesniedza Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 89
6. panta 1. punkts

1. Programma paredzēta visām grupām, kas 
tieši vai netieši ir saistītas ar vardarbības un
narkotiku problēmām.

1. Programma paredzēta visām grupām, kas 
tieši vai netieši ir saistītas ar visa veida 
vardarbības problēmām un cilvēku 
tirdzniecību.

Or. es
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Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 90
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, citastarp, skolotāji un izglītības 
darbinieki, robežsardzes 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.

Or. it

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 91
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, citastarp, skolotāji un izglītības 
darbinieki, bērnu un jaunatnes 
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.

Or. sv



AM\608400LV.doc 17/23 PE 371.850v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 92
7.a pants (jauns)

7.a pants
Finansējuma apliecināšana

Visas institūcijas, asociācijas vai tīkli, kas 
saņem subsīdijas šajā programmā, publiski 
apliecina no Kopienas saņemto atbalstu. 
Šim nolūkam Komisija sagatavo detalizētas 
pamatnostādnes par pārredzamību.

Or. sv

Pamatojums

Finanšu atbalsts no ES vienmēr ir jāapliecina. Jautājums nav tikai par pārredzamību, bet tas 
ir arī svarīgs līdzeklis izpratnes veidošanai par Eiropas Savienības darbībām.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 93
8. panta 2.a punkts (jauns)

2.a) Komisija nodrošina vienkāršus, 
saprotamus un birokrātiski neapgrūtinošus 
aicinājumus iesniegt pieteikumus. 
Vajadzības gadījumā aicinājums piedalīties 
ar pieteikumu tiek organizēts divās kārtās, 
pirmajā kārtā pieprasot tikai tādu 
dokumentāciju, kas ir pilnīgi būtiska 
pieteikuma izvērtējumam.

Or. sv

Pamatojums

Daudzas organizācijas, kas no Kopienas saņem finanšu atbalstu, sūdzas par to, ka 
pieteikšanās process ir pārāk birokrātisks, ka prasības par pārskatu sniegšanu ir pārāk 
augstas un ka Komisija kavējas ar maksājumu veikšanu. Tādēļ, ja iespējams, procedūras 
jāierobežo līdz būtiskam minimumam.
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 94
9. panta 5. punkta 4. ievilkums

– īstenoto pasākumu ģeogrāfisko ietekmi; – īstenoto pasākumu ģeogrāfisko un sociālo
ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Izvērtējumā ņem vērā arī pasākumu sociālo ietekmi.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 95
9. panta 6. punkts

6. Saskaņā ar Finanšu regulas 113. panta 
2. punktu pakāpeniskas samazināšanas 
princips neattiecas uz darbības subsīdiju, kas 
piešķirta Eiropas Federācijai bezvēsts 
pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu 
jautājumos, kas darbojas Eiropas vispārējās 
interesēs bērnu tiesību un aizsardzības 
jomās.

6. Saskaņā ar Finanšu regulas 113. panta 
2. punktu pakāpeniskas samazināšanas 
princips neattiecas uz darbības subsīdiju, kas 
piešķirta Eiropas Federācijai bezvēsts 
pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu 
jautājumos un Eiropas Bērnu tiesībsargu 
tīklam, kuri darbojas Eiropas vispārējās 
interesēs bērnu tiesību un aizsardzības 
jomās.

Or. sv

Pamatojums

Sk. 2. grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 96
10. panta 2. punkts

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Or. sv



AM\608400LV.doc 19/23 PE 371.850v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesa 1970. gadā nosprieda (spriedums Köster lietā 25/70), ka Padomei kā 
tiesiskās varas iestādei ir tiesības deleģēt daļu savas izpildvaras kompetences Komisijai. 
Tiesa arī norādīja, ka, ja notiek pilnvarošana, jākonkretizē šī pilnvarojuma izmantošanas 
principi un nosacījumi (piemēram, izveidot komiteju ar dalībvalstu pārstāvjiem, lai palīdzētu 
Komisijai) kopā ar tiesībām atsaukt deleģējumu.

Šie principi ir iekļauti EK līguma 202. pantā. Tomēr, īstenojot 202. pantu (Lēmums 
1999/468/EK par komitejas procedūru), Padome „aizmirsa” piešķirt Eiropas Parlamentam
šādas tiesības atsaukt pilnvaras attiecībā uz tiesiskiem aktiem, kas pieņemti ar koplēmuma 
procedūru.
Lai iegūtu šādas tiesības, Eiropas Parlamentam vajadzētu iekļaut tās sākotnējā lēmumā 
attiecībā uz īstenošanas pilnvaru deleģējumu, kas ir 10. panta grozījumu mērķis. Šie 
grozījumi nevis atsaucas uz Lēmuma 1999/468/EK pantiem, bet atkārto to saturu attiecībā uz 
Padomes lomu un ierosina līdzīgas privilēģijas Eiropas Parlamentam (ieskaitot tiesības 
atsaukt deleģējumu).

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 97
10. panta 3. punkts

3. Komiteja pieņem savu reglamentu. 3. Gadījumos, kuros šis lēmums nosaka 
īpašus nosacījumus īstenošanas noteikumu
pieņemšanai, Komisijas pārstāvis iesniedz 
komitejai un Eiropas Parlamentam šādu
noteikumu projektu.
Komiteja sniedz savu atzinumu par 
projektu termiņā, kuru priekšsēdētājs var 
noteikt atkarībā no lietas steidzamības;
tomēr termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu 
mēnesi. Atzinumu sniedz ar vairākumu, kā 
noteikts Līguma 205. panta 2. punktā.
Dalībvalstu pārstāvju balsojums komitejā 
tiek novērtēts tādā veidā, kā noteikts šajā 
pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

Or. sv

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 10. panta 2. punkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 98
10. panta 3.a) punkts (jauns)

3.a) Komisija pieņem ierosinātos 
noteikumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas 
atzinumu un ar noteikumu, ka šajā laika 
posmā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja nav cēlusi iebildumus.

Or. sv

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 10. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 99
10. panta 3.b) punkts (jauns)

3.b) Ja ierosinātie noteikumi nav saskaņā 
ar komitejas atzinumu vai gadījumos, kad 
atzinums nav iesniegts vai kad Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja ir cēlusi 
iebildumu, Komisija nekavējoties iesniedz 
Padomei un Eiropas Parlamentam projektu 
par veicamajiem pasākumiem.

Or. sv

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 10. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 100
10. panta 3.c) punkts (jauns)

3.c) Ja trīs mēnešu laikā Eiropas 
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Parlamenta deputāti ar absolūto balsu 
vairākumu vai Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu projektu nav noraidījusi, 
Komisija to pieņem. Pretējā gadījumā 
Komisija iesniedz grozītu projektu vai 
tiesību akta priekšlikumu atbilstīgi 
Līgumam.

Or. sv

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 10. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 101
10. panta 3.d) punkts (jauns)

3.d) Neskarot jau pieņemto noteikumu 
īstenošanu, šī lēmuma noteikumi attiecībā 
uz tehnisko regulu un lēmumu pieņemšanu 
zaudē spēku pēc četriem gadiem kopš šī 
lēmuma stāšanās spēkā. Eiropas 
Parlaments un Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma var pagarināt attiecīgo 
noteikumu darbības termiņu atbilstīgi 
Līguma 251. pantā noteiktajai procedūrai 
un šādā nolūkā pārskata šos noteikumus 
pirms četru gadu perioda izbeigšanās.

Or. sv

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 10. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 102
12. panta 1. punkts

1. Šā instrumenta īstenošanai noteiktais 
budžets ir 138,2 miljoni EUR 1. pantā 

1. Īpašās programmas „Cīņa pret 
vardarbību (Daphne)” īstenošanai 
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norādītajam laika posmam. noteiktais budžets ir atbilstīgs jaunajam 
Finanšu plānam.

Or. it

Pamatojums

Izmaiņas ir saskaņā ar tiesību akta priekšlikuma virsrakstā veiktajām izmaiņām un atbilst
Finanšu plānam.

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 103
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 
perspektīvu.

Or. it

Pamatojums

Sal. ar tiesību akta priekšlikuma virsraksta grozījumu. 

Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 104
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;

Or. it

Pamatojums

Komisijai būtu lietderīgi pievienot subsidēto projektu un pasākumu sarakstu.
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Grozījumu iesniedza Roberta Angelilli

Grozījums Nr. 105
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, 

Or. it

Pamatojums

Paveiktā rezultātus būtu lietderīgi vērtēt visu programmas darbības laiku.

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 106
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.

Or. sv

Pamatojums

Tas ir svarīgi pārredzamībai.


