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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. ĮVADAS

Hagos programoje, priimtoje 2004 m. lapkričio 5 d. per Europos Vadovų Tarybos susitikimą, 
remiantis per penkerius metus pasiektais 1999 m. Tamperėje priimtos programos rezultatais, 
pagal naują penkiametį veiksmų planą nustatomas tvarkaraštis prioritetiniam laisvės, saugumo 
ir teisingumo Europos Sąjungoje stiprinimo tikslui pasiekti. 

Tačiau siekiant šio didelio politinio tikslo visų pirma tam reikia skirti pakankamai lėšų.

2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje tiksliai numatyta gerokai padidinti paketą, skirtą laisv
ės, saugumo ir teisingumo ES erdvei sukurti.

II. BENDROS IR SPECIALIOS VEIKSMŲ PROGRAMOS, NUMATYTOS 
2007–2013 M. FINANSINĖJE PERSPEKTYVOJE TEISINGUMO, LAISVĖS IR 
SAUGUMO SRIČIAI

2007–2013 m. finansinės perspektyvos pasiūlyme dėl laisvės, saugumo ir teisingumo Europos 
Sąjungoje stiprinimo išryškėja trys pagrindinės veiksmų programos, kuriomis yra numatoma 7 
154 milijonų eurų suma, skirta dešimčiai specialiųjų programų.  Kiekviena bendroji veiksmų
programa yra skirta konkrečiai sričiai.

A. Pagrindinių teisių ir teisingumo bendroji programa (543 milijonai eurų) apima 
teisingumo sritį ir yra sudaryta iš keturių specialiųjų programų. Viena iš jų skirta kovai su 
smurtu (Daphne programa) ir narkotikų prevencijos skatinimui bei visuomenės informavimui 
šia tema; ši programa ir yra nagrinėjama šioje nuomonėje. 

Pagal specialiąją Daphne programą yra skiriama 138,2 milijonai eurų šiems dviems dideliems 
politikos tikslams įgyvendinti 2007–2013 m.: 

a) kovoti su smurtu, nukreiptu į rizikos grupės atstovus (vaikus, paauglius ir moteris), laikantis 
Daphne (2000–2003 m.) ir Daphne II (2004–2008 m.) programoms taikytos politikos ir 
skiriant 115,850 milijonų eurų;

b) vykdyti narkotikų prevenciją ir teikti visuomenei informaciją šia tema, naudojant 22,330 
milijonų eurų dotaciją.

B. Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąja programa (5 866 milijonai eurų) 
siekiama plėsti laisvės erdvę, naudojant keturis Europos fondus:  pabėgėlių, pasienio, 
integracijos ir grąžinimo. 

C. Saugumo ir laisvių apsaugos bendroji programa (745 milijonai eurų) apima saugumo k
ūrimą naudojant dvi specialiąsias programas: kovos su nusikalstamumu ir terorizmo pasekmių
prevencijos ir valdymo. 
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1 (OL C ?? 2006 2 16, p. ??).

III. NUOMONĖS REFERENTĖS TYRIMAS

Visų pirma, nuomonės referentė visiškai pritaria Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų
komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto priimtai pozicijai. Šie komitetai 
rekomenduoja čia nagrinėjamą specialiąją programą padalyti į dvi atskiras specialiąsias 
programas, atitinkančias dvi atskiras biudžeto eilutes ir du atskirus politikos tikslus: kovą su 
smurtu ir narkotikų vartojimo prevenciją.  Jeigu kovos su smurtu tikslas liks sujungtas su 
kovos su narkotikų vartojimu tikslu, jis gali būti nustumtas į antrą planą. Nėra jokių ypatingų
priežasčių, dėl kurių kovą su smurtu reikėtų glaudžiai susieti su kova su narkotikais.

Moterų teisių ir Piliečių teisių komitetai priėmė bendrą susitarimą, prieš tai informavę Europos 
Komisiją, kad abu komitetai parengs po pranešimą apie visą specialiąją programą, tačiau 
pirmasis komitetas iš programos išskirs visas su narkotikais susijusias nuostatas ir aptars tik su 
smurtu susijusias nuostatas, o antrasis komitetas atskirs visas su smurtu susijusias nuostatas ir 
aptars tik su narkotikais susijusias nuostatas. 

Todėl, atsižvelgdama į aukščiai išdėstytus argumentus, Jūsų nuomonės referentė dėl 
specialiosios Daphne programos mano, kad būtina pabrėžti teisinius kovos su smurtu aspektus 
ir sistemingai išbraukti visą su narkotikų problemomis susijusį pasiūlymo tekstą, kaip jau ir siūl
ė Inger Segelström savo pranešimo projekte, kurį ji parengė dėl specialiosios programos dėl 
narkotikų problemų, priklausančių mūsų už piliečių teises atsakingo komiteto kompetencijos 
sričiai.

Taigi nuomonės referentė turi garbės pasiūlyti komiteto nariams balsuoti iš karto dėl visų pasi
ūlymų dėl pakeitimų, kuriais siekiama iš pasiūlymo dėl teisės akto išbraukti visa tai, kas susiję
su narkotikų vartojimo prevencija ir informacija šia tema. Šie pakeitimai yra: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 ir 37.

Visi kiti pasiūlymai dėl pakeitimų yra susiję su smurtu, nukreiptu į rizikos grupių atstovus 
(vaikus, paauglius ir moteris), ir priemonėmis, kuriomis siekiama užtikrinti gerą specialiosios 
kovos su smurtu programos taikymą ir vykdymą. 

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių
lygybės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai
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Pakeitimas 1
Antraštinė dalis

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

dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
2007–2013 m. Kovos su smurtu (Daphne) 
programos pagal Pagrindinių teisių ir 
teisingumo bendrąją programą sudarymo

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės aktui; 
jį patvirtinus, atliekami techniniai 
pakeitimai visame tekste). 

Pagrindimas

Smurto prieš vaikus, paauglius, moteris ir kitas didelės rizikos grupes problema bus nukelta į
antrą planą, jeigu ji bus sujungta su kovos su narkotikų vartojimu problema. 

Todėl reikia sudaryti dvi specialiąsias programas, kurioms būtų skirti atskiri biudžeto 
asignavimai: kovos su smurtu programą ir narkotikų prevencijos programą.  Pirmoji 
programa priklausytų Moterų teisių komiteto kompetencijai, o antroji – Piliečių laisvių
komiteto kompetencijai.  

Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

Bendrija turėtų savo veikla papildyti valstybi
ų narių politiką gerinant visuomenės sveikat
ą, šalinant pavojaus žmonių sveikatai 
šaltinius ir mažinant su narkotikų
priklausomybe siejamą žalą sveikatai.

Bendrija turėtų savo veikla papildyti valstybi
ų narių politiką gerinant visuomenės sveikat
ą, šalinant pavojaus žmonių sveikatai 
šaltinius.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis
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(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.

Fizinis, seksualinis ir psichologinis smurtas 
prieš vaikus, jaunimą ir moteris, ypač
smurtas, susijęs su prekyba žmonėmis, 
siekiant juos seksualiai išnaudoti, 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. 

Pagrindimas

Kova su smurtu turi apimti visas smurto formas, ypač prekybą žmonėmis, kuri turi būti 
specialiai paminėta tarp specifinių programos tikslų. 

Pakeitimas 4
6 konstatuojamoji dalis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija1

dar kartą patvirtina, inter alia, teises į orumą, 
lygybę ir solidarumą. Joje taip pat numatytos 
konkrečios nuostatos siekiant apsaugoti ir 
skatinti fizinį bei dvasinį neliečiamumą, 
lygiavertį vyrų ir moterų vertinimą, vaikų
teises ir nediskriminavimą, taip pat uždrausti 
nežmonišką arba žeminantį elgesį, vergystę ir 
prievartinį darbą bei vaikų darbą. Joje vėl 
patvirtinama, kad žmonių sveikatos aukšto 
lygio apsauga turi būti užtikrinama nustatant 
ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir 
veiklos kryptis.

_____________
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

Kova su smurtu turi būti įtraukta į
pagrindinių teisių apsaugą, kurią užtikrina 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija,
dar kartą patvirtindama, inter alia, teises į
orumą, lygybę ir solidarumą. Joje taip pat 
numatytos konkrečios nuostatos siekiant 
apsaugoti ir skatinti fizinį bei dvasinį nelie
čiamumą, lygiavertį vyrų ir moterų vertinimą, 
vaikų teises ir nediskriminavimą, taip pat u
ždrausti nežmonišką arba žeminantį elgesį, 
vergystę ir prievartinį darbą bei vaikų darbą. 
Joje vėl patvirtinama, kad žmonių sveikatos 
aukšto lygio apsauga turi būti užtikrinama 
nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos 
politikos ir veiklos kryptis.

________
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

Pagrindimas

Smurtas prieš žmones kelia grėsmę įvairioms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
pripažintoms teisėms; todėl kova su šia smurto forma turi būti įtraukta į laisvę naudotis 
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šiomis teisėmis, kurią turi užtikrinti valstybės institucijos. 

Pakeitimas 5
10 konstatuojamoji dalis

Pageidautina užtikrinti Daphne ir Daphne II 
programų remiamų projektų tęstinumą.

10) Pageidautina užtikrinti Daphne ir 
Daphne II programų remiamų projektų
tikslus ir tęstinumą, toliau naudotis įgyta 
patirtimi ir sudaryti galimybę naudojantis 
šia patirtimi kurti europinę pridėtinę vertę. 

Pagrindimas

Kovos su smurtu programa Daphne turi būti tęsiama, kad būtų galima ir toliau Europos 
mastu naudotis patirtimi ir mokymu, įgytais nuo šios programos pradžios 2000 m.

Pakeitimas 6
11 konstatuojamoji dalis

Remiantis moksliniais tyrimais, daug 
Europos piliečių serga ir miršta dėl ligų, 
susijusių su narkotikų priklausomybe, o su 
narkotikų priklausomybe siejama žala 
sveikatai yra pagrindinė visuomenės 
sveikatos problema.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 7
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos komunikato Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl galutinio ES kovos su 
narkotikais strategijos ir Kovos su 
narkotikais veiksmų plano (2000–2004)1

įvertinimo rezultatai parodė, kad į ES 
narkotikų politikos kūrimą reikia nuolat 
įtraukti pilietinę visuomenę.
__________
KOM(2004) 707, galutinis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 8
13 konstatuojamoji dalis

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime, 
patvirtinančiame Bendrijos veiksmų
visuomenės sveikatos srityje programą
(2003–2008 m.), numatoma kurti 
strategijas ir priemones kovai su narkotikų
priklausomybe, kaip vienu iš svarbių su 
gyvenimo būdu susijusių sveikatos veiksni
ų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 9
14 konstatuojamoji dalis
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2003 m. birželio 18 d. Rekomendacijoje dėl 
narkomanijos1 žalos sveikatai prevencijos ir 
sumažinimo Taryba rekomendavo valstyb
ėms narėms narkotikų priklausomybės 
prevenciją ir susijusios rizikos mažinimą
priskirti visuomenės sveikatos tikslui bei 
kurti ir įgyvendinti atitinkamas visapusi
škas strategijas.

________
1 OL L 165, 2003 7 3, p. 31.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas 10
15 konstatuojamoji dalis

15) 2004 m. gruodžio mėn. Europos Vadov
ų Taryba patvirtino Europos Sąjungos 
kovos su narkotikais strategiją 2005–2012 
m., kuri aprėpia visą Europos Sąjungoje 
vykdomą su narkotikais susijusią veiklą ir 
nustato pagrindines užduotis. Šios u
žduotys: siekti aukšto lygio sveikatos 
apsaugos, gerovės ir socialinės sanglaudos 
mažinant narkotikų vartojimą, 
priklausomybę ir narkotikų sveikatai bei 
visuomenei daromą žalą ir vykdant 
prevenciją.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 11
16 konstatuojamoji dalis
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Komisija priėmė Kovos su narkotikais 
veiksmų planą 2005–2008 m1. kaip 
ypatingos svarbos priemonę perkeliant 
Europos Sąjungos kovos su narkotikais 
strategiją 2005–2012 m. į konkrečius 
veiksmus. Pagrindinis Kovos su narkotikais 
veiksmų plano tikslas yra ženkliai suma
žinti narkotikų vartojimą ir socialinę žalą
bei žalą sveikatai dėl neteisėtų narkotikų
vartojimo ir prekybos jais.

Išbraukta.

_________

KOM(2005) 45, 2005 02 14, galutinis.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 12
17 konstatuojamoji dalis

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.

Svarbu ir būtina pripažinti, kad smurto 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.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 13
18 konstatuojamoji dalis

Europos Sąjunga gali padidinti valstybių
narių veiksmų, atliekamų informacijos 
apie narkotikus ir jų prevencijos srityje, 
pridėtinę vertę, papildydama šiuos 
veiksmus ir skatindama jų sąveiką.

Išbraukta.

Pagrindimas
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Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 14
19 konstatuojamoji dalis

(19) Europos Sąjunga gali padidinti 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 užtikrinti, pridėtinę vertę  
skleisdama ir keisdamasi informacija bei 
patyrimu ir gera praktika; skatindama naują
požiūrį; bendrai nustatydama prioritetus; pl
ėsdama būtinus ryšius; atrinkdama Bendrijos 
projektus; ir motyvuodama bei pritraukdama 
visas suinteresuotas šalis.   Šie veiksmai turėt
ų būti taip pat nukreipti ir prieš vaikų ir 
moterų gabenimą į valstybes nares prekybos 
žmonėmis tikslams. 

(19) Europos Sąjunga gali padidinti valstybių
narių veiksmų, daugiausia nukreiptų į
smurto, įskaitant seksualinį vaikų, jaunimo 
ir moterų išnaudojimą, prevenciją, taip pat 
aukų bei rizikos grupių apsaugai užtikrinti, 
pridėtinę vertę skleisdama ir keisdamasi 
informacija bei patyrimu ir gera praktika; 
skatindama naują požiūrį; bendrai 
nustatydama prioritetus; plėsdama 
atitinkamus ryšius; atrinkdama Bendrijos 
projektus; ir motyvuodama bei pritraukdama 
visas suinteresuotas šalis.   Šie veiksmai taip 
pat bus nukreipti ir prieš vaikų ir moterų
gabenimą į valstybes nares prekybos žmon
ėmis tikslams. 

Pagrindimas

Tarptautiniuose susitarimuose, „vaikas“ yra asmuo nuo 0 iki 18 metų amžiaus, o „paauglys“
yra daugiausiai iki 25 metų amžiaus. 

Kita vertus, svarbu atsižvelgti į smurto ir seksualinio išnaudojimo problemą, susijusią su į ES
prekybos žmonėmis tikslais atvežtais vaikais ir moterimis.  

Pakeitimas 15
21 konstatuojamoji dalis
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Valstybės narės negali pakankamai gerai 
pasiekti siūlomos veiklos tikslų, būtent u
žkirsti kelią smurtui prieš vaikus, jaunimą ir 
moteris bei kovoti su juo, teikti informaciją
apie narkotikus ir vykdyti jų prevenciją, nes 
būtina keistis informacija Europos Sąjungos 
lygiu ir visoje Bendrijoje skleisti gerą praktik
ą. Šie tikslai bus geriau įgyvendinti Bendrijos 
lygiu. Dėl būtino koordinuoto ir 
daugiadalykio požiūrio bei dėl veiklos masto 
arba poveikio Bendrija gali imtis priemonių
pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą
subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje 
pateiktą proporcingumo principą, šiuo 
sprendimu nėra siekiama daugiau, nei yra b
ūtina, norint įgyvendinti tuos tikslus.

Valstybės narės negali pakankamai gerai 
pasiekti siūlomos veiklos tikslų, būtent u
žkirsti kelią smurtui prieš vaikus, jaunimą ir 
moteris bei kovoti su juo, teikti informaciją
apie tai, nes būtina keistis informacija 
Europos Sąjungos lygiu ir visoje Bendrijoje 
skleisti gerą praktiką. Šie tikslai bus geriau 
įgyvendinti Bendrijos lygiu. Dėl būtino 
koordinuoto ir daugiadalykio požiūrio bei dėl 
veiklos masto arba poveikio Bendrija gali 
imtis priemonių pagal Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame 
straipsnyje pateiktą proporcingumo principą, 
šiuo sprendimu nėra siekiama daugiau, nei 
yra būtina, norint įgyvendinti tuos tikslus.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies ir 19 konstatuojamosios dalies pakeitimus.

Pakeitimas 16
23 konstatuojamoji dalis

Šiuo sprendimu nustatoma finansinė sistema 
visam programos laikui, kuri bus pagrindinis 
atskaitos taškas biudžeto institucijai, kaip 
apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir biudžetinės procedūros 
pagerinimo 33 punkte.

Šiuo sprendimu nustatoma finansinė sistema 
visam programos laikui, kuri bus pagrindinis 
atskaitos taškas biudžeto institucijai, kaip 
apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir biudžetinės procedūros 
pagerinimo 33 punkte, atsižvelgiant į
2007–2013 m. finansinę perspektyvą ir 
metinę biudžeto procedūrą.

Pagrindimas

Programos finansavimas yra ES 2007–2013 m. finansinės perspektyvos bendros programos 
dalis, kurią sukonkretins metiniai kiekvienų metų biudžetai.  

Pakeitimas 17
1 straipsnio 1 dalis
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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 Europos piliečiams sukurti laisv
ės, saugumo ir teisingumo erdvę be vidaus 
sienų, šiuo sprendimu sudaroma specialioji 
Kovos su smurtu programa (toliau –
programa), pagal kurią bus toliau vykdoma 
Daphne ir Daphne II programose 
nurodoma politika ir siekiama nustatytų
tikslų,  kurie yra Pagrindinių teisių ir 
teisingumo bendrosios programos dalis.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Kita vertus, 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. 

Pakeitimas 18
1 straipsnio 2 dalis

2. Programa apima laikotarpį nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2. Programa apima laikotarpį nuo 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Ji gali 
būti pratęsta.

Pagrindimas

Kadangi smurto problemų greičiausiai bus ir ateityje, reikėtų jau dabar numatyti programos 
pratęsimą. 

Pakeitimas 19
2 straipsnio 1 dalies a pastraipa

Prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės įkūrimo kovojant su smurtu ir 
teikiant informaciją apie narkotikų
vartojimą bei užkertant jam kelią.

a) Prisidėti prie laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės išlaikymo ir stiprinimo 
Europos bendrijoje kovojant su smurtu. 

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Kita vertus, reikia pabrėžti, kad pasiūlymas dėl teisės akto padės sustiprinti Bendrijoje ir ES 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurios didžioji dalis jau yra sukurta. 
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Pakeitimas 20
2 straipsnio 1 dalies b pastraipa

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

Ginti piliečius nuo smurto ir siekti aukšto 
fizinės ir psichinės sveikatos apsaugos, 
gerovės ir socialinės sanglaudos lygio.

Pagrindimas

Reikia panaikinti bet kokį pavojų susipainioti aiškinant „sveikatos apsaugos“ sąvoką. 

Pakeitimas 21
2 straipsnio 1 dalies c pastraipa

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 22
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis

Apibrėžimai

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

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

Pagrindimas

Labai svarbu teisiškai apibrėžti „vaiko“ ir „paauglio“ sąvokas, remiantis šios srities teisės 
aktais.  
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Pakeitimas 23
3 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1. 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:

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

Pagrindimas

Žr. 19 konstatuojamosios dalies pakeitimą. 

Pakeitimas 24
3 straipsnio a punkto trečia įtrauka

Skleisti dviejų Daphne programų dėka •
gautus rezultatus, įskaitant jų pritaikymą, 
perdavimą ir naudojimą kitiems naudos gav
ėjams arba kitose geografinėse vietovėse;

toliau siekti dviejose Daphne programose •
numatytų tikslų ir vykdyti specialius 
veiksmus, skleisti įgyvendinant programas 
gautus rezultatus, įskaitant jų pritaikymą, 
perdavimą ir naudojimą kitiems naudos gav
ėjams arba kitose geografinėse vietovėse;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25
3 straipsnio 1 punkto 4a įtrauka (nauja)

parengti ir vykdyti rizikos grupėms •
skirtus specialius veiksmus siekiant, kad 
nebūtų paliekami naujagimiai.

Pagrindimas

Dažnai socialinių, psichologinių ir (arba) ekonominių problemų slegiami žmonės būdavo 
priversti palikti savo labai pažeidžiamo amžiaus vaikus. Reikia parengti specialius veiksmus, 
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kuriais būtų siekiama išvengti tokių apverktinų atsitikimų.

Pakeitimas 26
3 straipsnio 2 punkto 1 įtrauka

– kurti daugiadalykius tinklus; – kurti daugiadalykius tinklus, visų pirma 
siekiant padėti smurto (seksualinio, 
psichologinio ir fizinio) aukoms ir rizikos 
grupėms; 

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai apibrėžti tokių daugidalykių tinklų veiklos sritį. 

Pakeitimas 27
3 straipsnio 2 punkto 3 įtrauka

– didinti tikslinių visuomenės grupių, pavyzd
žiui, konkrečių profesijų, sąmoningumą dėl 
smurto siekiant padidinti smurto suvokimą, 
skatinti absoliutų smurto netoleravimą, 
paramą jo aukoms bei pranešimus apie 
smurto atvejus kompetentingoms 
institucijoms;

– didinti tikslinių visuomenės grupių s
ąmoningumą, geriau informuoti tam tikras 
grupes, kaip pavyzdžiui tam tikrų profesijų
atstovus, kompetentingas valdžios 
institucijas ir konkrečius socialinius 
sektorius dėl smurto siekiant padidinti 
smurto suvokimą, skatinti absoliutų smurto 
netoleravimą, paramą jo aukoms bei prane
šimus apie smurto atvejus kompetentingoms 
institucijoms;

Pagrindimas

Informuoti reikia ne tik rizikos grupes, kaip antai vaikus, paauglius ir moteris, bet ir tam tikrų
profesijų atstovus, pavyzdžiui, mokytojus, auklėtojus, medikus, socialinius darbuotojus arba 
žmones, dirbančius su jaunimu, advokatus, policijos pareigūnus ir žiniasklaidą. 

Pakeitimas 28
3 straipsnio 2 punkto 4 įtrauka

– tirti su smurtu susijusius reiškinius, tyrinėti 
pagrindines smurto priežastis ir atkreipti į jas 
dėmesį visuose visuomenės lygiuose;

– tirti su smurtu susijusius reiškinius ir 
galimus prevencijos metodus, tyrinėti 
pagrindines smurto priežastis ir atkreipti į jas 
dėmesį visuose visuomenės lygiuose;

Pagrindimas
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Reikia išnagrinėti, kaip galima būtų užkirsti kelią smurtą iššaukiančioms sąlygoms. 

Pakeitimas 29
3 straipsnio 2 punkto 5 įtrauka

– didinti informuotumą apie narkotikų
sukeliamas sveikatos ir socialines 
problemas ir skatinti atvirą dialogą siekiant 
geriau suprasti narkotikų problemą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 
3 straipsnio c punktas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 31
3 straipsnio d punktas

4. (d) Stebėti, įgyvendinti ir vertinti konkre
čių 2005–2008 m. ir 2009–2012 m. 
Europos Sąjungos kovos su narkotikais 
veiksmų planų priemonių įgyvendinimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 32
4 straipsnio a punktas
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1. (a) Konkrečius Komisijos veiksmus, 
pavyzdžiui, studijas ir mokslinius tyrimus, 
nuomonių apklausas ir tyrimus, rodiklių ir 
bendrų metodikų kūrimą, duomenų ir 
statistikos rinkimą, tobulinimą ir sklaidą, 
seminarus, konferencijas ir ekspertų
susitikimus, viešųjų kampanijų ir renginių
organizavimą, tinklalapių kūrimą ir priežiūrą, 
informacinės medžiagos rengimą ir sklaidą, 
paramą nacionalinių ekspertų tinklams ir jų
valdymą, analitinę, stebėjimo ir vertinimo 
veiklą; arba

1. (a) Konkrečius Komisijos veiksmus, 
pavyzdžiui, studijas ir mokslinius tyrimus, 
nuomonių apklausas ir tyrimus, rodiklių ir 
bendrų metodikų kūrimą, duomenų ir 
statistikos rinkimą, tobulinimą ir sklaidą, 
seminarus, konferencijas ir ekspertų
susitikimus, viešųjų kampanijų ir renginių
organizavimą; tinklalapių kūrimą ir priežiūrą, 
informacinės medžiagos rengimą ir skleidimą, 
įskaitant informatikos ir pedagoginių
priemonių naudojimą, paramą nacionalinių
ekspertų tinklams ir jų valdymui, analitinę, 
stebėjimo ir vertinimo veiklą; arba

Pagrindimas

Informatikos taikymas, visų pirma kuriant informatikos programas, ir pedagoginių priemonių
taikymas gali padėti panaikinti smurtą ir nuo jo apsaugoti. 

Pakeitimas33
4 straipsnio b punktas

2. (b) Konkrečius tarpvalstybinius Bendrijos 
intereso projektus, pristatytus mažiausiai trijų
valstybių narių, vadovaujantis reikalavimais, 
numatytais metinėse darbo programose; arba

2. (b) Konkrečius tarpvalstybinius Bendrijos 
intereso projektus, pristatytus mažiausiai trijų
valstybių narių ir, jeigu būtina, dviejų
valstybių narių ir vienos iš dalyvaujančiųjų
valstybių pagal 5 straipsnio nuostatas, 
vadovaujantis reikalavimais, numatytais 
metinėse darbo programose; arba

Pagrindimas
Tarpvalstybiniai projektai, kai manoma, kad tai yra būtina, gali būti pateikti dviejų valstybių
narių ir vienos iš dalyvaujančiųjų valstybių pagal nagrinėjamo pasiūlymo dėl teisės akto 
nuostatas. 

Pakeitimas34
5 straipsnio c punktas
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3. (c) Prie projektų gali prisijungti šalys 
kandidatės, nedalyvaujančios šioje 
programoje, jei toks jų dalyvavimas prisidėtų
prie pasirengimo narystei, arba kitos tre
čiosios šalys, nedalyvaujančios šioje 
programoje, kai toks dalyvavimas prisideda 
prie projektų tikslų.

3. (c) Prie projektų gali prisijungti šalys 
kandidatės, nedalyvaujančios šioje 
programoje, jei toks jų dalyvavimas prisidėtų
prie pasirengimo narystei, arba kitos tre
čiosios šalys, nedalyvaujančios šioje 
programoje, kai toks dalyvavimas prisideda 
prie projektų tikslų, kai tik Bendrijos biud
žete yra paskirti asignavimai ir 
vadovaujantis su minėtomis šalimis 
sutartomis nuostatomis ir tvarka. 

Pagrindimas

Trečiųjų šalių dalyvavimas programos veiksmuose visada turi priklausyti nuo turimų biudžeto 
asignavimų ir atitikti iš anksto numatytas sąlygas.  

Pakeitimas 35
6 straipsnio 1 dalis

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

1. Šioje programoje numatyti veiksmai yra 
skirti visoms grupėms, kurios tiesiogiai ar 
netiesiogiai sprendžia smurto problemą.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Kita vertus, pakeitimu siekiama pateikti aiškesnį ir kitaip išdėstytą sakinį. 

Pakeitimas 36
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, nacionalinės ir 
regioninės 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.
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Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į kai kurių valstybių narių autonominių arba priklausomų regionų teritorinį
suskirstymą. 

Kita vertus, reikia pabrėžti tai, kad reikia atkreipti ypatingą dėmesį į pagrindines valstybių
narių pasienio kontrolės tarnybų darbuotojų atliekamas funkcijas. 

Pakeitimas 37
6 straipsnio 3 dalis

3. Kalbant apie narkotikus, rizikos ir kartu 
tikslinėms grupėms reikėtų priskirti jaunim
ą, pažeidžiamas grupes ir probleminių
rajonų gyventojus. Kitos tikslinės grupės 
yra, inter alia, mokytojai ir auklėtojai, 
socialiniai darbuotojai, vietos ir nacionalin
ės valdžios institucijos, medicinos ir 
paramedicinos personalas, teismų sistemos 
darbuotojai, NVO, profesinės sąjungos ir 
religinės bendruomenės.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies pakeitimą.

Pakeitimas 38
7 straipsnis
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Programa gali naudotis institucijos, valstybin
ės ar privačios organizacijos 
(kompetentingos vietos valdžios institucijos, 
universitetų skyriai ir mokslinio tyrimo 
centrai), dirbančios siekiant užkirsti kelią
smurtui prieš vaikus, jaunimą ir moteris ir 
kovoti su juo arba apsaugoti nuo tokio 
smurto, teikti paramą aukoms arba 
įgyvendinti tikslinius veiksmus skatinant 
nesitaikstymą su tokiu smurtu, skatinti poži
ūrio į pažeidžiamas grupes bei smurto aukas 
ir elgesio su jomis pokyčius. Be to, 
programa gali naudotis institucijos, 
valstybinės ar privačios organizacijos 
(kompetentingos vietos valdžios institucijos, 
universitetų skyriai ir mokslinio tyrimo 
centrai), dirbančios siekiant teikti 
informaciją apie narkotikų vartojimą bei u
žkirsti jam kelią.

Programa gali naudotis institucijos, valstybin
ės ar privačios organizacijos 
(kompetentingos vietos valdžios institucijos, 
universitetų skyriai ir mokslinio tyrimo 
centrai), dirbančios siekiant užkirsti kelią
smurtui prieš vaikus, jaunimą ir moteris ir 
kovoti su juo arba apsaugoti nuo tokio 
smurto, teikti paramą aukoms arba 
įgyvendinti tikslinius veiksmus skatinant 
nesitaikstymą su tokiu smurtu, skatinti poži
ūrio į pažeidžiamas grupes bei smurto aukas 
ir elgesio su jomis pokyčius. 

Pagrindimas

Žr. pasiūlymo dėl teisės akto antraštinės dalies ir 19 konstatuojamosios dalies pakeitimus.

Pakeitimas 39
9 straipsnio 1 dalis

1. Komisija Bendrijos pagalbą teikia 
vadovaudamasi Tarybos finansiniu 
reglamentu (2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002), taikomu Europos Bendrijų
bendrajam biudžetui.

1. Komisija yra atsakinga už šios programos 
valdymą ir įgyvendinimą ir Bendrijos pagalb
ą teikia vadovaudamasi Tarybos finansiniu 
reglamentu (2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002), taikomu Europos Bendrijų
bendrajam biudžetui.

Pagrindimas

Reikia nepamiršti paminėti, kad už programos vykdymą yra atsakinga Komisija. 

Pakeitimas 
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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4. Vykdant veiksmams skirtų dotacijų
įvertinimo ir suteikimo procedūras turi būti 
atsižvelgiama inter alia į šiuos kriterijus:

4. Vykdant veiksmams skirtų dotacijų
įvertinimo ir suteikimo procedūras galima 
atsirinkti veiksmus, geriausiai atitinkančius 
šiuos kriterijus:

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisija objektyviai skirtų subsidijas siūlomiems veiksmams, kurie aiškiai 
geriausiai atitinka nustatytus atrankos kriterijus, vykdyti. 

Pakeitimas 41
9 straipsnio 4 dalies aa punktas (naujas)

(aa) europinę pakraipą;

Pagrindimas

Šiuo metu europinė veiksmų pakraipa yra svarbus kriterijus sprendžiant, kuriam iš pasiūlytų
veiksmų suteikti pirmumą.

Pakeitimas 42
9 straipsnio 4 dalies ba punktas (naujas)

(ba) organizatoriaus gebėjimą įvykdyti 
veiksmą;

Pagrindimas

Nešališkas realių organizatoriaus pajėgumų tinkamai valdyti jo projekte pasiūlytus veiksmus 
įvertinimas yra svarbus kriterijus.

Pakeitimas 43
9 straipsnio 4 dalies da punktas (naujas)

(da) ar veiksmai papildo kituose, 
ankstesniuose projektuose numatytus 
veiksmus, kurie jau vykdomi arba numatyti 
vykdyti;

Pagrindimas

Taip pat reikėtų atsižvelgti, ar veiksmai papildo kitus vykdomus arba numatytus vykdyti 
veiksmus.
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Pakeitimas 44
10 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų
sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja 
Komisijos atstovas (toliau – komitetas).

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų
sudarytas patariamasis komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas (toliau –
komitetas) ir kuris veikia pagal Sprendimo 
1999/468/EB 3 straipsnio nuostatas, 
laikydamasis to sprendimo 8 straipsnio 
nuostatų.

Pagrindimas

Iš visų Sprendime 1999/768/EB numatytų komitetų rūšių („patariamasis", „vadybos“ ir 
„reguliavimo“) dabartiniame pasiūlyme dėl teisės akto pasitrinktas būtent patariamasis 
komitetas.

Pakeitimas 45
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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 10 straipsnio 1 ir 3 dalies atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas 46
10 straipsnio 3 dalis

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

3. Komiteto pirmininko teikimu komitetas 
patvirtina savo darbo tvarkos taisykles 
laikydamasis Sprendimo 1999/468/EB 7 
straipsnio nuostatų.

Pagrindimas

Svarbu patikslinti, kad komiteto darbo tvarkos taisyklėms taikomos Sprendimo 1999/468/EB 7 
straipsnio nuostatos.
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Pakeitimas 47
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija gali kviesti dalyvaujančių
valstybių atstovus į informacinius 
susitikimus, rengiamus po komiteto posėdži
ų.  

Pagrindimas

Svarbu numatyti galimybę Komisijai rengti informacinius susitikimus su programoje 
dalyvaujančių valstybių atstovais, kadangi jie nėra komiteto nariai ir tiesiogiai nežino, kas 
svarstoma komitete. 

Pakeitimas 48
12 straipsnio 1 dalis

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

1. Numatytas Kovos su smurtu specialios 
programos (Daphne) įgyvendinimo biud
žetas yra 115,87 milijonai eurų per 1 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

Pagrindimas

Siekiant, kad ši dalis atitiktų siūlomo teisės akto antraštinės dalies  pakeitimą, ir atsižvelgiant 
į finansines perspektyvas neturėtų būti įtraukta visa programai skirta dotacija (138,2 
milijonai eurų), o tik dalis be sumos, kuri numatyta narkotikų vartojimo prevencijai ir 
informavimo veiksmams (22,330 milijonai eurų).

Pakeitimas 49
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 metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, atsižvelgdama į finansines 
perspektyvas.

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinamas tekstas.
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Pakeitimas 50
15 straipsnio 2 dalis

2. Komisija užtikrina nuolatinį, nepriklausom
ą, išorinį programos vertinimą.

2. Komisija kiekvienais metais užtikrina 
nuolatinį, nepriklausomą, išorinį programos 
naudingumo ir veiksmingumo vertinimą
valdymo požiūriu.

Pagrindimas

Svarbu kas dveji metai nuo tada, kai bus patvirtinti taikytini veiksmai, atlikti išorinį
programos efektyvumo auditą.

Pakeitimas 51
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Įgyvendinus projektą Komisija įvertina, 
kaip jis buvo įvykdytas ir koks jo 
įgyvendinimo poveikis, kad galėtų
nustatyti, ar buvo iki galo pasiekti numatyti 
tikslai. 

Pagrindimas

Įgyvendinus projektą Komisija turi įvertinti pasiektus rezultatus palygindama juos su pasi
ūlytais tikslais.

Pakeitimas 52
15 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

-a) metinę programos įgyvendinimo 
ataskaitą, kuri pateikiama pirmąjį metų
pusmetį po vertinamųjų metų, bei projektų
ir finansuojamų veiksmų sąrašą;

Pagrindimas

Komisija turi kasmet parengti programos įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas 53
15 straipsnio 3 dalies b punktas
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(b) komunikatą apie šios programos tęsimą
ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 30 d.;

b) komunikatą apie galimybę tęsti ir 
pritaikyti šią programą ne vėliau kaip iki 
2012 m. rugpjūčio 30 d.;

Pagrindimas

Komunikate turi būti ne tik įvertintas programos tąsos poreikis, bet ir pasiūlyti reikalingi 
priderinimai, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus ir į būsimus poreikius bei tikslus. 

Pakeitimas 54
15 straipsnio 3 dalies c punktas

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

(c) pasibaigus programos įgyvendinimo 
laikui, išsamią ex post įvertinimo ataskaitą, 
kurioje aptariama, kaip programa buvo 
įgyvendinama ir kokie jos rezultatai, ne v
ėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Būtina atlikti galutinį per visą programos įgyvendinimo laiką pasiektų rezultatų įvertinimą.


