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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 2007–2013 m. Kovos 
su smurtu (Daphne) ir informacijos apie narkotikus ir jų prevencijos programos, pagal 
Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrąją programą sudarymo
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0122)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 152 straipsnius, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0388/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir ... komiteto 
nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją ir Tarybą padalyti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo dėl Kovos su smurtu (Daphne) ir informacijos apie narkotikus ir jų prevencijos 
programos sudarymo į du atskirus sprendimus ir įsteigti specialią programą dėl 
prevencinių priemonių ir kovos su smurtu prieš vaikus, jaunimą, moteris ir aukų bei 
rizikos grupių apsaugos (Daphne III programa) ir atitinkamai specialią programą 
„Narkotikų prevencija ir informavimas“ bei įtraukti Parlamento priimtus pakeitimus į 
atitinkamą sprendimą;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Pavadinimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS dėl 2007–2013 
m. Kovos su smurtu (Daphne) ir 
informacijos apie narkotikus ir jų 
prevencijos programos, pagal Pagrindinių 

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS dėl 2007–2013 
m. prevencinių priemonių ir kovos su 
smurtu prieš vaikus, jaunimą, moteris ir 
aukų bei rizikos grupių apsaugos (Daphne 

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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teisių ir teisingumo bendrąją programą 
sudarymo

III) programos pagal Pagrindinių teisių ir 
teisingumo bendrąją programą sudarymo

Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui. Priėmus šį pakeitimą bus reikalinga 
atitinkamai pataisyti visą tekstą.

Pagrindimas

Kadangi Bendrijos priemonės, susijusios su kovos su smurtu ir informacijos apie narkotikus 
ir jų prevenciją programomis, yra labai svarbios, bet skirtingo pobūdžio, šie klausimai turėtų 
būti nagrinėjami ne vienoje specialioje Kovos su smurtu (Daphne) ir informacijos apie 
narkotikus ir jų prevenciją programoje, o ją reikia padalyti į dvi specialias programas:  
Daphne III programą ir Informacijos apie narkotikus ir jų prevenciją programą. Komisija 
patvirtino, kad ji neprieštarauja šiam pasiūlymui ir svarstys pakeitimus, pagal kuriuos 
siekiama padalyti jos pasiūlymą į du sprendimus.

Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

(2) Bendrija turėtų savo veikla papildyti 
valstybių narių politiką gerinant 
visuomenės sveikatą, šalinant pavojaus 
žmonių sveikatai šaltinius ir mažinant su 
narkotikų priklausomybe siejamą žalą 
sveikatai.

(2) Bendrija turėtų savo veikla papildyti 
valstybių narių politiką gerinant 
visuomenės sveikatą, šalinant pavojaus 
žmonių sveikatai šaltinius ir mažinant žalą 
sveikatai.

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 3
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Europos Parlamentas, inter alia, savo 
2000 m. gegužės 19 d. Rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Dėl tolesnių priemonių 
kovojant su prekyba moterimis“ ir 2001 m. 
rugsėjo 20 d. Europos Parlamento 
Rezoliucijoje dėl moterų išorinių lytinių 
organų luošinimo, 2006 m. sausio 17 d. 
rezoliucijoje dėl strategijų, kaip užkirsti 
kelią prekybai vaikais ir moterimis, 
kuriems kyla seksualinio išnaudojimo 
pavojus, ir 2006 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje dėl dabartinės padėties 
kovojant su smurtu prieš moteris ir dėl 
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kitų ateities veiksmų paragino Komisiją 
parengti ir įgyvendinti veiksmų programas 
kovai su tokiu smurtu.

Pagrindimas

Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į naujausias Europos Parlamento rezoliucijas.

Pakeitimas 4
11 konstatuojamoji dalis

(11) 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

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 5
12 konstatuojamoji dalis

(12) 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.

Išbraukta.

_____

1 KOM(2004) 707.

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 6
13 konstatuojamoji dalis

(13) Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime, patvirtinančiame Bendrijos 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 

Išbraukta.
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programą (2003–2008 m.), numatoma 
kurti strategijas ir priemones kovai su 
narkotikų priklausomybe, kaip vienu iš 
svarbių su gyvenimo būdu susijusių 
sveikatos veiksnių.

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 7
14 konstatuojamoji dalis

(14) 2003 m. birželio 18 d. 
Rekomendacijoje dėl narkomanijos žalos 
sveikatai prevencijos ir sumažinimo1

Taryba rekomendavo valstybėms narėms 
narkotikų priklausomybės prevenciją ir 
susijusios rizikos mažinimą priskirti 
visuomenės sveikatos tikslui bei kurti ir 
įgyvendinti atitinkamas visapusiškas 
strategijas.

Išbraukta.

__________

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

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 8
15 konstatuojamoji dalis

(15) 2004 m. gruodžio mėn. Europos 
Vadovų 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 užduotys: siekti aukšto 
lygio sveikatos apsaugos, gerovės ir 
socialinės sanglaudos mažinant narkotikų 
vartojimą, priklausomybę ir narkotikų 
sveikatai bei visuomenei daromą žalą ir 
vykdant prevenciją.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 9
16 konstatuojamoji dalis

(16) Komisija priėmė Kovos su 
narkotikais veiksmų planą 2005–2008 m. 
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 sumažinti narkotikų vartojimą ir 
socialinę žalą bei žalą sveikatai dėl 
neteisėtų narkotikų vartojimo ir prekybos 
jais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 10
17 konstatuojamoji dalis

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

(17) Svarbu ir būtina pripažinti, kad smurto 
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. 

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 11
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Būtina pripažinti, kad kai kurios 
grupės, būtent mažumų grupėms 
priklausančios moterys, pabėgėlės, 
migrantės, kaimo ar atokiose 
bendruomenėse skurdžiai gyvenančios 
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moterys, įkalintos ar sulaikytos moterys, 
moteriškos lyties vaikai, lesbietės, 
neįgalios moterys, vyresnio amžiaus 
moterys, yra ypač neapsaugotos nuo 
prievartos. 

Pagrindimas

Siekiama priminti, kad įgyvendinant programą ypatingas dėmesys turi būti skirtas šioms 
grupėms, nes joms kyla padidinto smurto grėsmė.

Pakeitimas 12
18 konstatuojamoji dalis

(18) 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

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 13
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Šioje programoje atsižvelgiama į 
gatvės vaikų padėtį, kuri tampa dramatiška, 
kadangi gatvės vaikai yra ne tik prekiautojų 
narkotikais ir žmonėmis aukos, bet ir 
kenčia prievartą ir seksualinį išnaudojimą. 
Siekiant integruoti šiuos vaikus į 
visuomenę būtina tokia programa, kurią 
įgyvendinant būtų atsakyta į socialinius 
klausimus bei klausimus dėl šeimos 
problemų ir atsižvelgta į minėtųjų vaikų 
poreikius. 

Pagrindimas

Paprastai gatvės vaikai palieka savo šeimas, nes jie toje aplinkoje jau būna tapę smurto 
aukomis. Jie dažnai atsiduria vaikų gaujose, kurias kontroliuoja narkotikų prekeiviai ir kitos 
nusikalstamos gaujos. Kuo greičiau ir kuo jaunesniais šiais vaikais pasirūpina labdaringos 
organizacijos, tuo sėkmingesnė yra jų integracija, o jiems suteiktas švietimas ir profesinis 
mokymas gali padėti užkirsti kelią sugrįžti į gyvenimą gatvėje. 
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Pakeitimas 14
21 konstatuojamoji dalis

(21) Valstybės narės negali pakankamai 
gerai pasiekti siūlomos veiklos tikslų, 
būtent užkirsti 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 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.

(21) Valstybės narės negali pakankamai 
gerai pasiekti siūlomos veiklos tikslų, 
būtent užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, 
jaunimą ir moteris bei kovoti su juo, 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

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 15
1 straipsnio antraštė

Programos sudarymas Dalykas, tema ir taikymo sritis

Pagrindimas

Jei programos padalijamos, pagal pasiūlymą greičiausiai bus sukuriama ne nauja programa, o 
trečioji „Daphne“ programos dalis.

Pakeitimas 16
1 straipsnio 1 dalis

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

1. Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvės stiprinimo, šiuo 
sprendimu sudaroma prevencinių 
priemonių ir kovos su smurtu prieš 
vaikus, jaunimą, moteris ir aukų bei 
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programa), kuri yra Pagrindinių teisių ir 
teisingumo bendrosios programos dalis.

rizikos grupių apsaugos (Daphne III) 
programa (toliau – programa), kuri yra 
Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios 
programos dalis.

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Remiantis tarptautiniais vaiko teisių teisės 
aktais, sąvoka „vaikas“ Daphne III 
programoje apima paauglius daugiausia 
iki 18 metų.

Pagrindimas

Siekiant nustatyti šios programos taikymo sritį, labai svarbu pateikti „vaiko“ ir„ paauglio“ 
sąvokų apibrėžimus.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 2b dalis (nauja)

Vis dėlto projektai, kuriuose numatyti 
veiksmai, skirti būtent paauglių grupėms 
(13–19 metų) arba 12–25 metų asmenims, 
yra priskiriami prie paaugliams skirtų 
projektų.

Pagrindimas

Siekiant nustatyti šios programos taikymo sritį, labai svarbu pateikti „vaiko“  ir „paauglio“ 
sąvokų apibrėžimus.

Pakeitimas 19
2 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) 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 įkūrimo kovojant su 
smurtu prieš vaikus, paauglius ir moteris 
bei užkertant jam kelią.
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Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas. Svarbu aiškiai nurodyti programos dėmesio centrą.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 1 dalies b punktas

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

(b) Ginti vaikus, paauglius ir moteris nuo 
smurto ir siekti aukšto fizinės ir psichinės
sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės 
sanglaudos lygio.

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti programos dėmesio centrą.

Pakeitimas 21
2 straipsnio 1 dalies c punktas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šį pakeitimą sąlygojo 1 pakeitimas.

Pakeitimas 22
2 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeidžiant Europos bendrijos tikslų 
ir įgaliojimų, bendrieji programos tikslai 
prisideda prie Bendrijos politikos krypčių, 
ir konkrečiai, su visuomenės sveikatos, 
lyčių lygybės, vaikų teisių apsauga ir kova 
su prekyba žmonėmis bei seksualiniu 
išnaudojimu susijusių politikos krypčių 
kūrimo.

2. Nepažeidžiant Europos bendrijos tikslų 
ir įgaliojimų, bendrieji programos tikslai 
prisideda prie Bendrijos politikos krypčių, 
ir konkrečiai, su visuomenės sveikatos, 
ypač kai ji susijusi su vaikais, jaunimu ir 
moterimis, lyčių lygybės, vaikų teisių 
apsauga, kova su prekyba žmonėmis bei 
seksualiniu išnaudojimu ir moterų išorinių 
lytinių organų luošinimu susijusių 
politikos krypčių kūrimo.

Pagrindimas

Kovai su buitiniu smurtu ir moterų išorinių lytinių organų luošinimu turėtų būti teikiama 
pirmenybė ir todėl ji turi būti minima tarp kitų bendrųjų tikslų.
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Pakeitimas 23
3 straipsnio a punkto 1a papunktis (naujas)

•  Teikti pagalbos paslaugas NVO ir 
kitoms organizacijoms siekiant joms 
padėti tobulinti savo projektus ir veikti 
kartu su kitais partneriais; 

Pagrindimas

Nevyriausybinės organizacijos, ypač dalyvaujančios Daphne programoje pirmą kartą, gali 
neturėti reikiamos patirties ir nežinoti programos teisyno.

Pakeitimas 24
3 straipsnio a punkto 1b papunktis (naujas)

•  Sukurti komisiją, kuri teiktų 
rekomendacijas Komisijai dėl socialinių, 
kultūrinių ir politinių sąlygų renkant 
projektus ir papildomus veiksmus. 
Komisiją sudarytų Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto ir atitinkamoje 
srityje veikiančių svarbiausių NVO 
atstovai;

Pagrindimas

Komisija, kuri atsako už  projektų atranką ir įgyvendinimą, neturi pakankamai žinių apie 
valstybių narių socialines, kultūrines ir politines sąlygas.

Pakeitimas 25
3 straipsnio a punkto 2a papunktis (naujas)

•  Propaguoti Europos kovos su smurtu 
prieš moteris metus ir remti su šiuo 
renginiu susijusią veiklą;

Pagrindimas

Europos kovos su smurtu prieš moteris metai būtų labai svarbūs ir vertingi, siekiant  ugdyti 
sąmoningumą ir keistis pažangiąja patirtimi, todėl šį renginį turėtų remti Daphne programa.

Pakeitimas 26
3 straipsnio a punkto 4 papunktis (naujas)
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• Nustatyti ir stiprinti veiksmus, 
prisidedančius prie pagalbos žmonėms, 
kuriems gresia smurtas, būtent metodus, 
skatinančius pagarbą jiems ir jų gerovę bei 
saviraišką.

• Nustatyti ir stiprinti veiksmus, 
prisidedančius prie pagalbos vaikams, 
jaunimui ir moterims, kurie yra smurto 
aukos ir (arba) kuriems gresia smurtas, 
būtent metodus, skatinančius pagarbą jiems 
ir jų gerovę bei saviraišką.

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti programos dėmesio centrą.

Pakeitimas 27
3 straipsnio b punkto 4 papunktis (naujas)

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

• tirti su smurtu susijusius reiškinius, 
tyrinėti pagrindines smurto priežastis ir 
atkreipti į jas dėmesį visuose visuomenės 
lygiuose, taip pat tirti galimus smurto 
prevencijos būdus;

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti programos dėmesio centrą.

Pakeitimas 28
3 straipsnio b punkto 5 papunktis (naujas)

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia  iš 1 pakeitimo.

Pakeitimas 29
3 straipsnio c punktas

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

(c) Įtraukti pilietinę visuomenę į Europos 
Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis 
strategijos ir kovos su prekybą žmonėmis 
ir šios prekybos prevencijos veiksmų 
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plano įgyvendinimą bei plėtrą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia  iš 1 pakeitimo.

Pakeitimas 30
3 straipsnio d punktas

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

(d) Stebėti, įgyvendinti ir vertinti 
konkrečių Europos Sąjungos kovos su 
prekybą žmonėmis ir šios prekybos 
prevencijos veiksmų plano priemonių 
įgyvendinimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia  iš 1 pakeitimo.

Pakeitimas 31
4 straipsnio b punktas

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

(b) Konkrečius tarpvalstybinius Bendrijos 
intereso projektus, pristatytus mažiausiai 
trijų valstybių, iš kurių mažiausiai dvi yra 
valstybės narės, vadovaujantis 
reikalavimais, numatytais metinėse darbo 
programose; arba

Pagrindimas

Programa turi būti atvira, kad joje galėtų dalyvauti kitosNVO, dirbančios šioje srityje.

Pakeitimas 32
4 straipsnio d punktas

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

(d) Bendrai finansuoti NVO, kurių veikla 
susijusi dingusiais ir seksualiai 
išnaudojamais vaikais, kova su vaikų 
grobimu ir pedofilija, nes šios NVO siekia 
bendrų Europos intereso tikslų vaikų teisių 
ir apsaugos srityje.

Pagrindimas

Programa turi būti atvira, kad joje galėtų dalyvauti kitos nevyriausybinės organizacijos, 



PR\610851LT.doc 17/21 PE 372.097v01-00

LT

dirbančios šioje srityje.

Pakeitimas 33
5 straipsnio c punktas

(c) Prie projektų gali prisijungti šalys 
kandidatės, nedalyvaujančios šioje 
programoje, jei toks jų dalyvavimas 
prisidėtų prie pasirengimo narystei, arba 
kitos trečiosios šalys, nedalyvaujančios 
šioje programoje, kai toks dalyvavimas 
prisideda prie projektų tikslo.

(c) Prie projektų gali prisijungti šalys 
kandidatės, nedalyvaujančios šioje 
programoje, jei toks jų dalyvavimas 
prisidėtų prie pasirengimo narystei, arba 
kitos trečiosios šalys, nedalyvaujančios 
šioje programoje, kai toks dalyvavimas 
prisideda prie projektų tikslo, ypač Rytų 
Europos ir Centrinės Azijos šalys, 
atsižvelgiant į jų partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimus, AKR ir 
Viduržemio jūros regiono šalys, 
laikydamosi atitinkamų savo susitarimų.

(Žr. 2002 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimo 2002/630/TVR, kuriuo nustatoma pagrindų 
programa dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS), 3 

straipsnį „Galimybė naudotis programa“.)

Pagrindimas

Programa turi būti atvira, leidžianti dalyvauti kitoms šalims, kad būtų išplėstas 
bendradarbiavimo su šiomis šalimis tinklas ir padidėtų Daphne teisyno poveikis ir rezultatai. 

Pakeitimas 34
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Komisija turėtų siekti užtikrinti 
dalyvavimą visų šalių, kurioms programa 
atvira, ir ypač skatinti NVO, o būtent 
pagalbos sau grupes, dalyvauti joje.

Pagrindimas

Iki šiol 10 naujųjų valstybių narių nėra dalyvavę šioje programoje dideliu mastu, nors jose 
problemos dėl smurto aštresnės.  ES projektų taikymas  ir jų valdymas nevyriausybinėms 
organizacijoms dažnai reiškia didelę administracinę naštą. Tačiau NVO paprastai jau yra 
sudariusios tinklą, todėl joms ypač sekasi skleisti programos rezultatus.
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Pakeitimas 35
6 straipsnis

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

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

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. 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.

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 1 pakeitimo.

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, 

2. Kalbant apie kovą su smurtu, 
pagrindinės tikslinės grupės yra smurto 
aukos ir rizikos grupės, ypač vaikai, 
jaunimas ir moterys. Kitos tikslinės grupės 
yra, inter alia, mokytojai ir auklėtojai, 
policijos pareigūnai ir socialiniai 
darbuotojai, vietos ir nacionalinės valdžios 
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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.

institucijos, medicinos ir paramedicinos 
personalas, teismų sistemos darbuotojai, 
NVO, profesinės sąjungos ir religinės 
bendruomenės.

Pagrindimas

Programa pirmiausia skirta kovoti su smurtu ir užkirsti jam kelią, taip pat smurto aukoms.

Pakeitimas 37
7 straipsnis

Programa gali naudotis institucijos, 
valstybinės 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 požiūrio 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 užkirsti jam kelią.

Programa gali naudotis institucijos, 
valstybinės 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 požiūrio į pažeidžiamas 
grupes bei smurto aukas ir elgesio su jomis 
pokyčius.

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 1 pakeitimo.

Pakeitimas 38
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

Tai būtų svarbu atsižvelgiant į specialų programos pobūdį.

Pakeitimas 39
11 straipsnio 1 dalis

1. Bus siekiama sąveikos ir papildomumo 
su kitomis Bendrijos priemonėmis, ypač su 
Saugumo ir laisvių apsaugos bei 
Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrosiomis programomis, 7-ąja 
mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų 
programa bei visuomenės sveikatos 
programa ir ES saugesnio interneto 
veiksmų planu „Safer Internet Plus“. Bus 
aktyviai siekiama papildomumo su 
Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centru. Statistinė informacija 
apie smurtą ir narkotikus bus parengta 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, 
prireikus naudojantis Bendrijos statistikos 
programa.

1. Bus siekiama sąveikos ir papildomumo 
su kitomis Bendrijos priemonėmis, ypač su 
Saugumo ir laisvių apsaugos bei 
Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrosiomis programomis, 7-ąja 
mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų 
programa bei visuomenės sveikatos 
programa ir ES saugesnio interneto 
veiksmų planu „Safer Internet Plus“. 
Statistinė informacija apie smurtą bus 
parengta bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis, prireikus naudojantis Bendrijos 
statistikos programa.

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 1 pakeitimo.

Pakeitimas 40
12 straipsnio 1 dalis

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

1. Numatytas šios priemonės įgyvendinimo 
biudžetas yra 115,87 milijonai eurų per 1 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 1 pakeitimo.

Pakeitimas 41
15 straipsnio 3 dalies a punktas

(a) tarpinę įvertinimo ataskaitą apie gautus 
rezultatus ir kokybinius bei kiekybinius 

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

šios programos įgyvendinimo aspektus ne 
vėliau kaip iki 2010 m. kovo 31 d.;

Pagrindimas

Programa turės daugiau naudos, jei tarpinis įvertinimas bus įvykdytas anksčiau.

Pakeitimas 42
15 straipsnio 3 dalies b punktas

(b) komunikatą apie šios programos tęsimą 
ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 30 d.;

(b) komunikatą apie šios programos tęsimą 
ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

Pagrindimas

Programa turės naudos iš to, kad apie programos tęsimą bus pranešta anksčiau.


