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ĪSS PAMATOJUMS

I. IEVADS

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

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

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

II. FINANŠU PLĀNĀ LAIKA POSMAM NO 2007. LĪDZ 2013. GADAM PAREDZĒT
ĀS PAMATPROGRAMMAS UN ĪPAŠĀS PROGRAMMAS TIESISKUMA, BRĪV
ĪBAS UN DROŠĪBAS JOMĀ

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

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

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

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

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

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

C) Vispārīgās programmas „Drošība un brīvību garantēšana” (EUR 745 miljoni) mērķis ir 
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1 OV C ?, 16.2.2006., ?. lpp.

drošības telpas izveidošana ar divu īpašo programmu starpniecību, no kurām pirmā pievēršas cī
ņai pret likumpārkāpumu izdarīšanu un otrā — terorisma novēršanai un tā seku pārvaldībai.

III. ATZINUMA SAGATAVOTĀJAS NOVĒRTĒJUMS

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

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

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

Tādēļ atzinuma sagatavotāja vēlas ieteikt komitejas locekļiem balsot kopumā par visiem groz
ījumu priekšlikumiem svītrot tekstu, kas attiecas uz narkotiku lietošanas novēršanu un informē
šanu par to. Tie ir šādi grozījumi: 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 19., 21., 28., 
29., 30., 34., 36. un 37.

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

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi
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Grozījums Nr. 1
Virsraksts

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

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

(Šo grozījumu piemēro visam šeit analiz
ētajam normatīvajam tekstam; tā pieņem
šanas gadījumā nepieciešami tehniski 
labojumi visā normatīvajā tekstā).

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

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

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

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.



PA\607952LV.doc PE 370.115v03-00
6/26 PA\607952LV.doc

PE 370.115v03-00

LV

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

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

(3) Publiska vai privāta fiziska, seksuāla un 
psiholoģiska vardarbība pret bērniem, jaunie
šiem un sievietēm, it īpaši vardarbība, kas ir 
saistīta ar cilvēku tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas nolūkos, ieskaitot draudus 
pielietot vardarbību, ietekmēšana un patvaļ
īga brīvības atņemšana, ir viņu tiesību uz dzīv
ību, drošību, brīvību, cieņu un fizisko un 
emocionālo integritāti pārkāpums un 
nopietns šādas vardarbības upuru fiziskās un 
garīgās veselības apdraudējums. Šāda Kopien
ā tik izplatīta vardarbība nodara patiesu kait
ējumu veselībai un ir šķērslis drošai, brīvai un 
taisnīgai pilsonības izmantošanai.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4
6. apsvērums

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

(6) Cīņa pret vardarbību jāiekļauj 
pamattiesību aizsardzībā, kuras garantē
Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kur
cita starpā ir vēlreiz apliecinātas tiesības uz 
cieņu, vienlīdzību un solidaritāti Tajā ietverta 
virkne konkrētu noteikumu, lai aizsargātu un 
veicinātu fizisko un garīgo integritāti, vienl
īdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, 
bērnu tiesības un nediskrimināciju, kā arī lai 
aizliegtu necilvēcīgu vai pazemojošu izturē
šanos, verdzību un piespiedu darbu, kā arī b
ērnu darbu.
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Pamatojums
Vardarbība pret cilvēkiem ir vairāku ES Pamattiesību hartā noteiktu pamattiesību pārkāpums 
un tādēļ cīņai pret to ir jānotiek šādu tiesību brīvas izmantošanas kontekstā, kurš jānodrošina 
politiskajām varas iestādēm.

Grozījums Nr. 5
10. apsvērums

(10) Vēlams nodrošināt Daphne un 
Daphne II programmu atbalstīto projektu 
nepārtrauktību.

(10) Vēlams nodrošināt Daphne un Daphne 
II programmu atbalstīto mērķu un projektu 
nepārtrauktību, turpinot izmantot iegūto 
pieredzi un nodrošinot iespēju veicināt 
Eiropas pievienotās vērtības rašanos šīs 
pieredzes rezultātā.

Pamatojums

Vardarbības apkarošanai veltītā programma Daphne ir jāturpina, lai varētu arī Eiropas m
ērogā izmantot pieredzi un atziņas, kas tika gūtas kopš tās stāšanās spēkā 2000. gadā.

Grozījums Nr. 6
11. apsvērums

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

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 7
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12. apsvērums

(12) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par ES Narkom
ānijas apkarošanas stratēģijas un Narkom
ānijas apkarošanas rīcības plāna 
(2000. – 2004. gadam) galīgā novērtējuma 
rezultātiem uzsvērta nepieciešamība ES 
narkomānijas apkarošanas politikas veido
šanā pastāvīgi iesaistīt pilsonisko sabiedr
ību.

svītrots

___________
1 KOM(2004)0707.

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 8
13. apsvērums

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes l
ēmumā, ar kuru pieņem rīcības 
programmu sabiedrības veselības jomā
(2003. – 2008. gadam), stratēģiju un pas
ākumu izstrāde attiecībā uz atkarību no 
narkotikām iekļauta kā viens no svar
īgajiem ar dzīvesveidu saistītajiem noteico
šajiem faktoriem veselības jomā.

svītrots

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 9
14. apsvērums
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(14) Savā 2003. gada 18. jūnija ieteikumā
par veselības kaitējuma, kas saistīts ar 
atkarību no narkotikām, novēršanu un 
samazināšanu, Padome ieteica dalībvalstīm 
noteikt atkarības no narkotikām novēršanu 
un ar to saistīto risku samazināšanu par 
sabiedrības veselības mērķi un attiecīgi 
izstrādāt un īstenot visaptverošas stratē
ģijas.

svītrots

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

Grozījums Nr. 10
15. apsvērums

(15) Eiropadome 2004. gada decembrī viz
ēja Eiropas Savienības Narkomānijas 
apkarošanas stratēģiju 
2005. – 2012. gadam, kas aptver visus 
Eiropas Savienības pasākumus narkotiku 
jomā un nosaka galvenos mērķus. Šie mēr
ķi ietver augsta veselības aizsardzības, labkl
ājības un sociālas kohēzijas līmeņa sasnieg
šanu, novēršot un samazinot narkotiku 
lietošanu, atkarību no narkotikām un ar 
narkotikām saistītos kaitējumus veselībai 
un sabiedrībai.

svītrots

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 11
16. apsvērums
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(16) Komisija pieņēma Narkomānijas 
apkarošanas rīcības plānu 2005. -
20081. gadam kā galveno instrumentu 
Eiropas Savienības Narkomānijas apkaro
šanas stratēģijas 2005. – 2012. gadam
transponēšanai konkrētos pasākumos. Rīc
ības plāna galīgais mērķis ir ievērojami 
samazināt narkotiku izplatību iedzīvotāju 
vidū un mazināt sociālo postu un kait
ējumu veselībai, ko izraisa nelegālo 
narkotiku lietošana un tirdzniecība.

svītrots

__________
1 KOM(2005)0045, 14.2.2005..

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 12
17. apsvērums

(17) Ir svarīgi un nepieciešami apzināties 
vardarbības un narkomānijas nopietnās tūlīt
ējās un ilgtermiņa sekas uz veselību, psiholo
ģisko 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 nopietnās tūlītējās un ilgtermiņa 
sekas uz veselību, psiholoģisko un sociālo att
īstību, kā arī uz to skarto personu vienlīdzīgaj
ām iespējām, to ietekmi uz personām, ģimen
ēm un kopienām, kā arī to augstajām sociālaj
ām un ekonomiskajām izmaksām sabiedrībai 
kopumā.

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 13
18. apsvērums
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(18) Eiropas Savienība var dot pievienoto v
ērtību darbībām, kas dalībvalstīm jāveic 
informēšanā par narkomāniju un narkom
ānijas novēršanas jomā, papildinot šīs darb
ības un veicinot sinerģijas.

svītrots

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 14
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 dalībvalst
īm, izmantojot šādus līdzekļus: informācijas, 
pieredzes un paraugprakses izplatīšana 
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 j
āaptver arī bērni un sievietes, kas atvesti uz 
dalībvalstīm cilvēku tirdzniecības rezultātā.

(19) Attiecībā uz vardarbības novēršanu, 
tostarp 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 dalībvalst
īm, izmantojot šādus līdzekļus: informācijas, 
pieredzes un paraugprakses izplatīšana  
novatoriskas pieejas veicināšana, kopīga 
prioritāšu noteikšana, vienota informācijas t
īkla izveide, atbilstīga visas Kopienas 
projektu atlase, kā arī visu iesaistīto pušu 
motivācija un mobilizēšana. Šīs darbības
aptver arī bērnus un sievietes, kas atvesti uz 
dalībvalstīm cilvēku tirdzniecības rezultātā.

Pamatojums

Starptautiskajos līgumos termins “bērns” attiecas uz cilvēkiem no piedzimšanas līdz 18 
gadiem, bet termins “jaunietis” uz cilvēkiem vecumā līdz 25 gadiem.

Ir jāņem vērā arī vardarbība pret bērniem un sievietēm, kuri ar cilvēku tirdzniecības 
starpniecību ir ievesti ES.
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Grozījums Nr. 15
21. apsvērums

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

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

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

Grozījums Nr. 16
23. apsvērums

(23) Šis lēmums visam programmas laikam 
nosaka finansiālo struktūru, kas ir galvenais 
atsauces punkts budžeta lēmējinstitūcijai 
saskaņā ar 1999. gada 6. maijā Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas noslēgtā
iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un 
budžeta procedūras uzlabošanu 33. punkta 
nozīmē.

(23) Šis lēmums visam programmas laikam 
nosaka finanšu struktūru, kas ir galvenais 
atsauces punkts budžeta lēmējinstitūcijai 
atbilstīgi 1999. gada 6. maijā Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas nosl
ēgtajam iestāžu nolīgumam par budžeta 
disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu 
tā 33. punkta nozīmē, saskaņā ar finanšu pl
ānu laika posmam no 2007. līdz 
2013. gadam un ikgadējo budžeta proced
ūru.

Pamatojums
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Programmas finanšu struktūra ir daļa no ES vispārējās finanšu plāna struktūras laika 
posmam no 2007. līdz 2013. gadam, kuru īstenos ar nākošo gada budžetu starpniecību.

Grozījums Nr. 17
1. panta 1. punkts

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

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

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Jāatzīmē, ka ierosinātā programma “Cīņa pret vardarbību” ir tikai turpinājums divām 
iepriekšējām programmām Daphne (2000-2003) un Daphne II (2004-2008).

Grozījums Nr. 18
1. panta 2. punkts

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts
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(a) dot ieguldījumu brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidē, apkarojot vardarb
ību un nodrošinot informētību par narkom
āniju un novēršot narkotiku lietošanu.

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

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

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

Grozījums Nr. 20
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.
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Grozījums Nr. 22
2.a pants (jauns)

2.a pants

Definīcijas
Programmā Daphne jēdziens „bērni”
attiecas uz pusaudžiem līdz 18 gadu 
vecumam atbilstīgi starptautiskajiem 
instrumentiem, kas attiecas uz bērnu ties
ību jomu.
Tomēr projektus, kuru darbības ir  paredz
ētas tādām īpašām saņēmējām grupām kā, 
piemēram, „pusaudži” (no 13 līdz 18 
gadiem) vai cilvēki vecumā no 12 līdz 25 
gadiem, uzskata par darbībām, kuras 
paredzētas grupai „jaunieši”.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi sniegt juridisku definīciju jēdzienam „bērni” un „jaunieši” atbilstīgi spēkā eso
šajiem starptautiskajiem instrumentiem šajā jomā.

Grozījums Nr. 23
3. panta a) punkta ievaddaļa

(a) novērst un apkarot visas publiskās un priv
ātās 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 priv
ātās vardarbības izpausmes pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, veicot profilakses 
un atbalsta pasākumus un sniedzot palīdzību
upuriem un riska grupām, izmantojot šādus l
īdzekļus:

Pamatojums

Skatīt 19. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 24
3. panta 1. punkta 3. ievilkums
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– izplatīt divu Daphne programmu ietvaros 
sasniegtos rezultātus, ieskaitot to pielāgo
šanu, nodošanu izmantošanai citiem atbalsta 
saņēmējiem vai uz citiem ģeogrāfiskajiem 
apgabaliem;

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 25
3. panta a) apakšpunkta 4.a ievilkums (jauns)

– sagatavot un veikt riska grupām paredz
ētas specifiskas darbības, lai novērstu 
jaundzimušo pamešanu.

Pamatojums

Diezgan bieži ir gadās, ka atsevišķas personas smagu sociālu, psiholoģisku vai ekonomisku 
apstākļu ietekmē pamet ļoti mazus bērnus. Vajadzīgas konkrētas darbības, lai novērstu šādus 
traģiskus notikumus.

Grozījums Nr. 26
3. panta b) apakšpunkta 1. ievilkums

- izveidotu daudzdisciplīnu tīklus; izveidotu daudzdisciplīnu tīklus, it īpaši, lai 
sniegtu atbalstu vardarbības (seksuālas, 
psiholoģiskas jeb fiziskas) upuriem un 
riska grupām.

Pamatojums

Skaidri jānorāda šo daudzdisciplīnu tīklu darbības joma.
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Grozījums Nr. 27
3. panta b) apakšpunkta 3. ievilkums

- veicināt vardarbības apzināšanos mēr
ķauditorijās, piemēram, noteiktās profesijās, 
lai uzlabotu izpratni par to, mudinātu 
konsekventi īstenot neiecietību pret vardarb
ību un sniegt atbalstu upuriem un ziņot par 
vardarbību kompetentām iestādēm;

- veicināt vardarbības apzināšanos mēr
ķauditorijās, palielināt informētību tādās 
noteiktās grupās, kā, piemēram, specifiskās 
profesijās, kompetentās iestādēs un konkrēt
ās sabiedrības daļās, lai uzlabotu viņu 
izpratni par to, mudinātu konsekventi īstenot 
neiecietību pret vardarbību un veicināt palīdz
ības sniegšanu upuriem, un ziņot par vardarb
ību kompetentām iestādēm;

Pamatojums
Darbības, lai palielinātu informētību par vardarbību un tās apzināšanos ir jāparedz ne tikai t
ādām riska grupām kā bērni, jaunieši un sievietes, bet  arī specifisku profesiju pārstāvjiem, 
piemēram, pasniedzējiem, citiem izglītības darbiniekiem, ārstiem, sociālajiem darbiniekiem 
un cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem, advokātiem, policijas un plašsaziņas līdzekļu iestād
ēm.

Grozījums Nr. 28
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 un 
iespējamās metodes to novēršanai; pētīt un 
meklēt veidus, kā novērst vardarbības 
pamatcēloņus visos sabiedrības līmeņos;

Pamatojums

Ir svarīgi izpētīt metodes tādu apstākļu novēršanai, kuri izraisa vardarbību.

Grozījums Nr. 29
3. panta b) apakšpunkta 5. ievilkums
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- veicināt izpratni par veselības un sociālaj
ām problēmām, ko izraisījusi narkotiku 
lietošana, un mudināt uz atklātu dialogu 
nolūkā veicināt labāku izpratni par 
narkotiku problēmu.

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 30
3. panta c) apakšpunkts

(c) Iesaistīt pilsonisko sabiedrību Eiropas 
Savienības narkomānijas apkarošanas strat
ēģijas un rīcības plānu īstenošanā un attīst
ībā.

svītrots

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 31
3. panta d) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.
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Grozījums Nr. 32
4. panta a) punkts

(a) Īpašas Komisijas darbības, piemēram, 
analīze un izpēte, aptaujas un apsekojumi, r
ādītāju un kopējo metodoloģiju formulējums, 
datu un statistikas apkopošana, attīstīšana un 
izplatīšana, semināri, konferences un 
ekspertu sanāksmes, sabiedrisko kampaņu un 
pasākumu organizēšana, tīmekļa vietņu izstr
āde un uzturēšana, informatīvo materiālu 
sagatavošana un izplatīšana, valstu ekspertu t
īklu atbalstīšana un pārvaldība, analītiskie, 
uzraudzības un vērtēšanas pasākumi; vai

(a) Īpašas Komisijas darbības, piemēram, 
analīze un izpēte, aptaujas un apsekojumi, r
ādītāju un kopējo metodoloģiju formul
ējums, datu un statistikas apkopošana, attīstī
šana un izplatīšana, semināri, konferences 
un ekspertu sanāksmes, sabiedrisko kampa
ņu un pasākumu organizēšana, tīmekļa viet
ņu izstrāde un uzturēšana, informatīvo 
materiālu sagatavošana un izplatīšana, 
tostarp informācijas tehnoloģiju 
lietojumprogrammas un apmācības līdzek
ļu attīstīšanu, valstu ekspertu tīklu atbalstī
šana un pārvaldība, analītiskie, uzraudzības 
un vērtēšanas pasākumi; vai

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
4. panta b) punkts

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

(b) Īpaši starptautiski Kopienas nozīmes 
projekti, ko iesniegušas vismaz trīs dal
ībvalstis, un vajadzības gadījumā vismaz 
divas dalībvalstis un viena no iesaistītajām 
valstīm atbilstīgi 5. panta noteikumiem 
saskaņā ar gada darba programmās 
ietvertajiem nosacījumiem; vai

Pamatojums

Gadījumos, kad to uzskata par nepieciešamu, starptautiskus projektus var iesniegt divas dal
ībvalstis un viena no “iesaistītajām valstīm” šī likumdošanas priekšlikuma 5. panta nozīmē.
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Grozījums Nr. 34
5. panta c) punkts

(c) Projektos var iesaistīt kandidātvalstis, kas 
nepiedalās šajā programmā, ja tas veicinātu 
to sagatavošanos iestājai, vai citas trešas 
valstis, kas nepiedalās šajā programmā, ja tas 
kalpo šo projektu mērķiem.

(c) Projektos var iesaistīt kandidātvalstis, kas 
nepiedalās šajā programmā, ja tas veicinātu 
to sagatavošanos iestājai, vai citas trešas 
valstis, kas nepiedalās šajā programmā, ja tas 
kalpo šo projektu mērķiem, ar nosacījumu, 
ka Kopienas budžetā ir pieejamas apropri
ācijas un atbilstīgi nosacījumiem un kārt
ībai, par kuru vienojas ar minētajām valst
īm.

Pamatojums

Trešo valstu dalība darbībās, kuras atbalsta programma vienmēr būs atkarīga budžeta 
apropriāciju pieejamības un iepriekš panāktas vienošanās par nosacījumiem.

Grozījums Nr. 35
6. panta 1. punkts

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

1. Programmas darbību mērķauditorija ir
visas grupas, kas tieši vai netieši ir saistītas 
ar vardarbības problēmu.

Pamatojums

Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Turklāt frāze ir pārkārtota un kļuvusi skaidrāka.

Grozījums Nr. 36
6. panta 2. punkts
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2. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību, galvenā
mērķa grupa ir vardarbības upuri un vardarb
ības riska grupas. Citas mērķa grupas ir, 
citastarp, skolotāji un izglītības darbinieki, 
policijas un sociālie darbinieki, vietējās un 
valsts iestādes, vecākais un vidējais medic
īnas 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 vardarb
ības riska grupas. Citas mērķa grupas ir, cita 
starpā, skolotāji un izglītības darbinieki, robe
žkonktroles darbinieki, policijas un sociālie 
darbinieki, vietējās, reģionālās un valsts iest
ādes, vecākais un vidējais medicīnas person
āls, tiesu iestāžu darbinieki, NVO, arodbiedr
ības un reliģiskās kopienas. Turklāt jādomā
par aprūpes programmām upuriem no vienas 
puses un vainīgajiem no otras, kuru mērķis ir 
novērst vardarbību.

Pamatojums

Ir svarīgi paturēt prātā teritoriālo varas sadalījumu dažās no dalībvalstīm, kurās ir vai nav 
autonomie reģioni.

No otras puses, ir jāpiemin, ka īpaša uzmanība jāvelta nozīmīgajiem pienākumiem, kurus veic 
robežkontroles darbinieki uz dalībvalstu robežām.

Grozījums Nr. 37
6. panta 3. punkts

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

svītrots

Pamatojums
Skatīt ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu.

Grozījums Nr. 38
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7. pants

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

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

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

Grozījums Nr. 39
9. panta 1. punkts

1. Komisija Kopienas palīdzību īsteno saskaņ
ā ar Padomes Finanšu regulu (Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regula (EK/Euratom) 
Nr. 1605/2002), ko piemēro Eiropas 
Kopienu kopbudžetam.

1. Komisija ir atbildīga par šīs programmas 
pārvaldību un īstenošanu un Kopienas pal
īdzību īsteno saskaņā ar Padomes Finanšu 
regulu (Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regula (EK/Euratom) Nr. 1605/2002), ko 
piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam.

Pamatojums

Ir jāpiemin, ka Komisija ir atbildīga par programmas īstenošanu.
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Grozījums Nr. 40
9. panta 4. punkta ievaddaļa

4. Uz subsīdijām par pasākumiem attiecīgaj
ās novērtējuma un piešķīruma procedūrās
citastarp ņem vērā šādus kritērijus: 

4. Subsīdiju novērtējuma un piešķīruma 
procedūras palīdzēs izraudzīties pas
ākumus, kuri vislabāk atbilst šādiem krit
ērijiem: 

Pamatojums

Komisijai ir jārīkojas objektīvi, piešķirot subsīdijas ierosinātajiem pasākumiem, kuri skaidri 
atbilst iepriekš noteiktajiem atlases kritērijiem.

Grozījums Nr. 41
9. panta 4. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

(aa) Eiropas dimensija;

Pamatojums

Piešķirot prioritāti vienam no diviem ierosinātajiem pasākumiem ir jāņem vērā tāds svarīgs 
kritērijs kā šī pasākuma „mērogs vai Eiropas dimensija”.

Grozījums Nr. 42
9. panta 4. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) organizatoriskās spējas pasākuma 
īstenošanai;

Pamatojums

Vienam no svarīgiem kritērijiem ir jābūt objektīvam reālo organizatorisko iespēju novērt
ējumam, lai veiksmīgi realizētu savā projektā ierosināto pasākumu.
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Grozījums Nr. 43
9. panta 4. punkta da) apakšpunkts (jauns)

(da) komplementaritāte ar iepriekšējos 
projektos paredzētiem pasākumiem, kurus 
pašlaik īsteno vai īstenos nākotnē;

Pamatojums

Ir jāņem vērā arī šis kritērijs par komplementaritāti ar citiem pasākumiem, kurus jau īsteno 
vai kurus plāno īstenot nākotnē.

Grozījums Nr. 44
10. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā ir dal
ībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir 
Komisijas pārstāvis, tālāk tekstā –
“komiteja”.

1. Komisijai palīdz padomdevēja komiteja, 
kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšs
ēdētājs ir Komisijas pārstāvis, tālāk tekstā –
“komiteja”, kura rīkojas atbilstīgi L
ēmuma 1999/468/EK 3. pantam, neskarot t
ā 8. pantu.

Pamatojums
No Lēmumā 1999/468/EK paredzētajiem komiteju veidiem (“padomdevēja komiteja”, “p
ārvaldības komiteja” un "reglamentējošā komiteja”) uz šo likumdošanas priekšlikumu 
attiecas “padomdevēja komiteja”

Grozījums Nr. 45
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.

svītrots

Pamatojums
Nodrošina konsekvenci ar 10. panta 1. un 3. punkta grozījumiem.
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Grozījums Nr. 46
10. panta 3. punkts

3. Komiteja pieņem savu reglamentu. 3. Pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma un 
atbilstīgi Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 
noteikumiem komiteja pieņem savu 
reglamentu.

Pamatojums
Ir jāprecizē, ka Lēmuma 1999/468/EK 7. pantā ir iekļauti specifiski noteikumi, kas attiecas uz 
komitejas darbības reglamentu.

Grozījums Nr. 47
10. panta 3.a punkts (jauns)

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

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

Grozījums Nr. 48
12. panta 1. punkts

1. Šā instrumenta īstenošanai noteiktais bud
žets ir 138,2 miljoni EUR 1. pantā norād
ītajam laika posmam.

1. Īpašās programmas “Cīņa pret vardarb
ību” (Daphne) īstenošanai noteiktais bud
žets ir EUR 115,87 miljoni 1. pantā norād
ītajam laika posmam.

Pamatojums
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Nodrošinot konsekvenci ar ierosināto likumdošanas priekšlikuma virsraksta grozījumu un iev
ērojot finanšu plānā noteikto, no programmas kopējās summas (EUR 138,2 miljoni) ir j
āatskaita summa, kas atbilst to pasākumu izdevumiem, kuri ir saistīti ar narkomānijas novēr
šanu un informēšanu par to (EUR 22,330 miljoni).

Grozījums Nr. 49
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 lēmējinstit
ūcija, ievērojot paredzamo finanšu perspekt
īvu.

2. Budžeta līdzekļus, kas piešķirti šajā
programmā paredzēto pasākumu īstenošanai, 
iekļauj Eiropas Savienības kopbudžeta gada 
apropriācijās. Lēmumus par gada apropriācij
ām pieņem budžeta lēmējinstitūcija, saskaņā
ar finanšu perspektīvu.

Pamatojums

Teksta precīzāks formulējums.

Grozījums Nr. 50
15. panta 2. punkts

2. Komisija nodrošina programmas regulāru, 
neatkarīgu ārēju vērtēšanu.

2. Reizi divos gados Komisija nodrošina no 
programmas vadītāja neatkarīgu ārēju
programmas efektivitātes vērtēšanu.

Pamatojums

Reizi divos gados ir jāveic ārējs programmas efektivitātes novērtējums, kurš kalpos par 
pamatu turpmāku pasākumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 51
15. panta 2.a punkts (jauns)
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2.a Projektu īstenošanas beigās Komisija  
novērtē to īstenošanas veidu un panākto 
ietekmi, lai konstatētu, cik lielā mērā ir 
sasniegti iepriekš noteiktie mērķi.

Pamatojums
Komisijai ir jāizvērtē projektu īstenojot panāktie rezultāti, tos salīdzinot ar iepriekš
noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 52
15. panta 3. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

(-a) ikgadēju ziņojumu par programmas 
īstenošanu, kuru iesniedz nākošā gada
pirmajā pusē pēc pārskata gada un kam 
pievieno subsidēto projektu un pasākumu 
sarakstu;

Pamatojums
Komisijai ik gadus jāinformē par programmas īstenošanu.

Grozījums Nr. 53
15. panta 3. punkta b) apakšpunkts

(b) paziņojumu par šīs programmas turpinā
šanu – ne vēlāk kā līdz 2012. gada 
30. augustam;

(b) paziņojumu par iespēju šo programmu
turpināt un pielāgot – ne vēlāk kā līdz 
2012. gada 30. augustam;

Pamatojums

Paziņojumā ir ne tikai jāizvērtē vajadzība pagarināt programmu, bet jāierosina arī nepiecie
šamās izmaiņas, paturot prātā sasniegtos rezultātus un nākotnes mērķus.

Grozījums Nr. 54
15. panta 3. punkta c) apakšpunkts
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(c) paveiktā novērtējuma ziņojumu – ne vēl
āk kā līdz 2014. gada 31. decembrim.

(c) beidzoties programmas īstenošanas 
termiņam detalizētu paveiktā novērtējuma zi
ņojumu par tās īstenošanu un sasniegtajiem 
rezultātiem – ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. 
decembrim.

Pamatojums

Ir būtiski veikt visā programmas īstenošanas laikā sasniegto rezultātu galīgu novērtējumu.


