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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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 informēšana par narkomāniju” kā daļu no vispārīgās 
programmas “Pamattiesības un tiesiskums”
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0122)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
iesniedz Parlamentam priekšlikumu (C6-0388/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un ... komitejas 
atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju un Padomi sadalīt divos atsevišķos lēmumos priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašu programmu “Cīņa pret 
vardarbību (Daphne) un narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju”, 
atsevišķi ieviešot programmu, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, kā arī lai aizsargātu vardarbībā cietušos un vardarbības riska 
grupas (Daphne III), un programmu “Narkomānijas novēršana un informēšana par 
narkomāniju” un iekļautu Parlamenta pieņemtos grozījumos attiecīgajos lēmumos;

3. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu Parlamentam, ja tā paredz būtiski grozīt
priekšlikuma tekstu vai aizstāt to ar citu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, 
ar kuru laika posmam no 2007. līdz 
2013. gadam izveido īpašu programmu 
“Cīņa pret vardarbību (Daphne) un 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, 
ar kuru laika posmam no 2007. līdz 
2013. gadam izveido īpašu programmu, lai 
novērstu un apkarotu vardarbību pret 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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narkomānijas novēršana un informēšana 
par narkomāniju” kā daļu no vispārīgās 
programmas “Pamattiesības un tiesiskums”

bērniem, jauniešiem un sievietēm, kā arī 
aizsargātu vardarbības upurus un
vardarbības riska grupas (Daphne III), kā 
daļu no vispārīgās programmas 
“Pamattiesības un tiesiskums”

Šo grozījumu attiecina uz visu likumdošanas tekstu un šā grozījuma pieņemšana nozīmē, ka 
tehniski pielāgojumi būs nepieciešami visā tekstā.

Pamatojums

Ņemot vērā to Kopienas pasākumu svarīgumu un specifiku, kas attiecas uz cīņu pret 
vardarbību, kā arī lai novērstu narkomāniju un informētu par to, šos pasākumus nebūtu 
jāiekļauj vienā īpašā programmā “Cīņa pret vardarbību (Daphne) un narkomānijas 
novēršana un informēšana par narkomāniju”, bet gan divās atsevišķās programmās: 
“Daphne III” un “Narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju”. Komisija ir 
apstiprinājusi, ka tā neiebilst pret šādu pieeju un apsvērs grozījumus, kuru mērķis ir lēmuma 
priekšlikuma sadalīšana divos lēmumos.

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, novērstu briesmu 
avotus cilvēku veselībai un samazinātu ar 
veselību saistītos riskus.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 3
7. apsvērums

(7) Eiropas Parlaments ir aicinājis 
Komisiju izstrādāt un īstenot rīcības 
programmas, lai apkarotu šādu vardarbību, 
citastarp savā 2000. gada 19. maija 
rezolūcijā par Komisijas paziņojumu 
Padomei un Eiropas Parlamentam, “Par 
turpmākajiem pasākumiem cīņā pret 
sieviešu tirdzniecību” un 2001. gada 
20. septembra rezolūcijā par sieviešu 
ģenitāliju kropļošanu.

(7) Eiropas Parlaments ir aicinājis 
Komisiju izstrādāt un īstenot rīcības 
programmas, lai apkarotu šādu vardarbību, 
citastarp savā 2000. gada 19. maija 
rezolūcijā par Komisijas paziņojumu 
Padomei un Eiropas Parlamentam, “Par 
turpmākajiem pasākumiem cīņā pret 
sieviešu tirdzniecību”, 2001. gada 
20. septembra rezolūcijā par sieviešu 
ģenitāliju kropļošanu, 2006. gada 
17. janvāra stratēģijā, lai novērstu 



PR\610851LV.doc PE 372.097v01-007/22 PR\610851LV.doc

LV

sieviešu un bērnu tirdzniecību, kas ir 
neaizsargāti pret seksuālu izmantošanu, 
un 2006. gada 2. februāra stratēģijā par 
pašreizējo situāciju un ikvienu turpmāko 
rīcību, apkarojot vardarbību pret 
sievietēm.

Pamatojums

Komisijai būtu jāņem vērā arī jaunākās Eiropas Parlamenta rezolūcijas.

Grozījums Nr. 4
11. apsvērums

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

Svītrots

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 5
12. apsvērums

(12) Komisijas paziņojumā Padomei un 
Eiropas Parlamentam par ES 
Narkomānijas apkarošanas stratēģijas un 
Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna 
(2000. – 2004. gadam) galīgā novērtējuma 
rezultātiem uzsvērta nepieciešamība ES 
narkomānijas apkarošanas politikas 
veidošanā pastāvīgi iesaistīt pilsonisko 
sabiedrību.

Svītrots

_____

1 KOM(2004)0707.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.
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Grozījums Nr. 6
13. apsvērums

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumā, ar kuru pieņem rīcības 
programmu sabiedrības veselības jomā 
(2003. – 2008. gadam), stratēģiju un 
pasākumu izstrāde attiecībā uz atkarību 
no narkotikām iekļauta kā viens no 
svarīgajiem ar dzīvesveidu saistītajiem 
noteicošajiem faktoriem veselības jomā.

Svītrots

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 7
14. apsvērums

(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 stratēģijas.

Svītrots

__________

OV L 165, 3.7.2003., 31. lpp.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 8
15. apsvērums

(15) Eiropadome 2004. gada decembrī 
vizēja Eiropas Savienības Narkomānijas 
apkarošanas stratēģiju 2005. –
2012. gadam, kas aptver visus Eiropas 

Savienības pasākumus narkotiku jomā un 
nosaka galvenos mērķus. Šie mērķi ietver 
augsta veselības aizsardzības, labklājības 
un sociālas kohēzijas līmeņa sasniegšanu, 

Svītrots
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novēršot un samazinot narkotiku 
lietošanu, atkarību no narkotikām un ar 
narkotikām saistītos kaitējumus veselībai 
un sabiedrībai.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 9
16. apsvērums

(16) Komisija pieņēma Narkomānijas 
apkarošanas rīcības plānu 2005. –
2008. gadam kā galveno instrumentu
Eiropas Savienības Narkomānijas 
apkarošanas stratēģijas 2005. –
2012. gadam transponēšanai konkrētos 

pasākumos. Rīcības plāna galīgais mērķis 
ir ievērojami samazināt narkotiku 
izplatību iedzīvotāju vidū un mazināt 
sociālo postu un kaitējumu veselībai, ko 
izraisa nelegālo narkotiku lietošana un 
tirdzniecība.

Svītrots

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 10
17. apsvērums

(17) Ir svarīgi un nepieciešami apzināties 
vardarbības un narkomānijas nopietnās
tūlītējās un ilgtermiņa sekas uz veselību, 
psiholoģisko un sociālo attīstību, kā arī uz 
to skarto personu vienlīdzīgajām iespējām, 
to ietekmi uz personām, ģimenēm un 
kopienām, kā arī to augstajām sociālajām 
un ekonomiskajām izmaksām sabiedrībai 
kopumā. 

(17) Ir svarīgi un nepieciešami apzināties 
vardarbības nopietno tūlītējo un ilgtermiņa 
ietekmi uz veselību, psiholoģisko un 
sociālo attīstību, kā arī uz to skarto personu 
vienlīdzīgajām iespējām, to ietekmi uz 
personām, ģimenēm un kopienām, kā arī to 
augstajām sociālajām un ekonomiskajām 
izmaksām sabiedrībai kopumā. 
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Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 11
17.a apsvērums (jauns)

(17a) Ir nepieciešams atzīt, ka dažas 
iedzīvotāju grupas, tas ir, sievietes, kas 
pieder pie minoritātēm, kā arī bēgles, 
imigrantes, nabadzīgas sievietes, kas dzīvo 
lauku kopienās vai attālos reģionos, kā arī 
sievietes, kas ir aizturētas vai atrodas 
ieslodzījumā, mazas meitenes, lesbietes, 
invalīdes, kā arī vecākas sievietes ir īpaši 
neaizsargātas pret vardarbību.

Pamatojums

Apsvērums ir iekļauts, lai norādītu, ka saistībā ar šīs programmas īstenošanu īpaša uzmanība
ir jāpievērš minētajām iedzīvotāju grupām, tāpēc ka tās ir pakļautas lielākam vardarbības 
riskam.

Grozījums Nr. 12
18. apsvērums

(18) Eiropas Savienība var dot pievienoto 
vērtību darbībām, kas dalībvalstīm jāveic 
informēšanā par narkomāniju un 
narkomānijas novēršanas jomā, 
papildinot šīs darbības un veicinot
sinerģijas.

Svītrots

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 13
20.a apsvērums (jauns)

(20a) Programmā īpaša uzmanību pievērsīs 
ielu bērnu stāvoklim, kas arvien 
pasliktinās, jo ielu bērni ir ne vien 
narkotiku tirgotāju un cilvēku tirgotāju 
upuri, bet arī cieš no vardarbības un tiek 
seksuāli izmantoti. Lai reintegrētu šos 
bērnus sabiedrībā, ir nepieciešama 
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programma, ar kuru risinātu sociālās un 
ģimenes problēmas, kā arī ievērotu šo 
bērnu vajadzības. 

Pamatojums

Ielu bērni savas ģimenes lielākoties pamet tāpēc, ka ir cietuši no vardarbības ģimenē. Bieži 
vien viņi iesaistās bērnu bandās, kuras kontrolē narkotiku izplatītāji, un citās kriminālās 
bandās. Ja sociālās palīdzības organizācijas pēc iespējas ātrāk parūpējas par šiem bērniem 
un jo jaunāki ir bērni, jo veiksmīgāka būs šo bērnu integrācija sabiedrībā. Bērniem sniegtā 
izglītība un arodapmācība arī ir faktors, kas var novērst bērnu atgriešanos uz ielas. 

Grozījums Nr. 14
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 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 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, jo 
nepieciešama informācijas apmaiņa ES 
līmenī un paraugprakses izplatīšana 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 nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo 
mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 15
1. panta virsraksts

Programmas izveidošana Tēma, saturs un darbības joma

Pamatojums

Ja programmas tiek sadalītas divās atsevišķās programmās, ar šo ar priekšlikumu neizveidos 
jaunu programmu, bet gan Daphne programmas III posmu.
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Grozījums Nr. 16
1. panta 1. punkts

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

1. Ar šo lēmumu tiek izveidota 
programma, lai novērstu un apkarotu 
vardarbību pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm, kā arī lai aizsargātu 
vardarbības upurus un vardarbības riska 
grupas (Daphne III) turpmāk tekstā –
“programma”, kā daļa no vispārīgās 
programmas “Pamattiesības un 
tiesiskums”, lai veicinātu brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas nostiprināšanu.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2.a punkts (jauns)

Daphne III programmas izpratnē bērni ir 
jaunieši līdz 18 gadu vecumam saskaņā ar 
starptautiskajiem dokumentiem, kas 
attiecas uz bērna tiesībām.

Pamatojums

Lai paskaidrotu programmu un tās darbības jomu, ir nepieciešams definēt, kas ir bērni un 
jaunieši.

Grozījums Nr. 18
1. panta 2.b punkts (jauns)

Tomēr projekti, kuru pasākumi 
galvenokārt ir domāti tādām grupām, kā 
piemēram, pusaudžiem (13 līdz 19 gadus 
veciem) vai 12 līdz 25 gadus veciem 
cilvēkiem, ir uzskatāmi par jauniešiem 
domātiem projektiem.
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Pamatojums

Lai paskaidrotu programmu un tās darbības jomu, ir nepieciešams definēt, kas ir bērni un 
jaunieši.

Grozījums Nr. 19
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) dot ieguldījumu brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidē, apkarojot 
vardarbību un nodrošinot informētību par 
narkomāniju un novēršot narkotiku 
lietošanu.

(a) dot ieguldījumu brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidē, apkarojot un 
novēršot vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma. Ir svarīgi skaidri norādīt, uz ko attiecas programma.

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

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

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

Pamatojums
Ir svarīgi skaidri norādīt, uz ko attiecas programma.

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

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

Svītrots

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 22
2. panta 2. punkts

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

pilnvaras, programmas vispārīgajiem 
mērķiem jāveicina Kopienas politiku 
attīstība, jo īpaši, to politiku attīstība, kas 
saistītas ar sabiedrības veselības 
aizsardzību, īpaši attiecībā uz bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, ar dzimumu 
vienlīdzību, cīņu pret vardarbību ģimenē, 
pret vardarbību konfliktu situācijās 
dzimuma dēļ, bērnu tiesību aizsardzību un 
cīņu pret cilvēku tirdzniecību un seksuālo 
izmantošanu, kā arī cīņu pret sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu.

Pamatojums

Cīņai pret vardarbību ģimenē un cīņai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu jābūt 
prioritātēm un tāpēc šīs darbības ir jānorāda pie pārējām darbībām saskaņā ar vispārīgajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 23
3. panta a) apakšpunkta 1.a aizzīme (jauna)

• Nodrošināt palīdzības dienesta 
pakalpojumus NVO un citām 
organizācijām, lai sniegtu atbalstu šo 
organizāciju projektu izstrādāšanai un 
sadarbībai ar citiem partneriem,

Pamatojums

NVO, it īpaši tām, kuras strādā ar Daphne programmu pirmoreiz, var trūkt pieredzes un 
zināšanu par programmas acquis.

Grozījums Nr. 24
3. panta a) apakšpunkta 1.b aizzīme (jauna)

• Lai izveidotu darba grupu, kas 
Komisijai nodrošinātu vadlīnijas par 
sociālo, kultūras un politisko kontekstu 
dalībvalstīs saistībā ar projektu atlasi un 
papilddarbībām. Darba grupu veidotu 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
pārstāvji, kā arī lielāko nevalstisko 
organizāciju pārstāvji attiecīgajā jomā.
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Pamatojums

Komisijai, kura ir atbildīga par projektu atlasi un īstenošanu, ir nepilnīgas zināšanas par 
sociālo, kultūras un politisko kontekstu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 25
3. panta a) apakšpunkta 2.a aizzīme (jauna)

• Sekmēt Eiropas gada pasludināšanu 
cīņai pret vardarbību pret sievietēm un 
atbalstīt pasākumus saistībā ar to;

Pamatojums

Eiropas gads cīņai pret vardarbību pret sievietēm būtu ļoti nozīmīgs un vajadzīgs pasākums, 
kas veicinātu cilvēku informētību, kā arī pieredzes apmaiņu par labāko praksi un tādēļ tas 
būtu jāatbalsta ar programmu Daphne.

Grozījums Nr. 26
3. panta a) apakšpunkta 4. aizzīme

• noteikt un atbalstīt darbības, kas veicina 
vardarbības riskam pakļauto personu 
pozitīvu aprūpi, proti, īstenot pieeju, kas 
rosina cieņu pret šīm personām, kā arī 
veicina viņu labklājību un 
pašapliecināšanos.

• noteikt un atbalstīt darbības, kas veicina 
vardarbības riskam pakļauto un/vai bērnu,
jauniešu un sieviešu, kas ir vardarbības 
upuri, pozitīvu aprūpi, proti, īstenot pieeju, 
kas rosina cieņu pret šīm personām, kā arī 
veicina viņu labklājību un 
pašapliecināšanos.

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri norādīt, uz ko attiecas programma.

Grozījums Nr. 27
3. panta b) apakšpunkta 4. aizzīme

• pētīt ar vardarbību saistītās parādības, 
pētīt un meklēt veidus, kā novērst 
vardarbības pamatcēloņus visos sabiedrības 
līmeņos;

• pētīt ar vardarbību saistītās parādības, 
pētīt un meklēt veidus, kā novērst 
vardarbības pamatcēloņus visos sabiedrības 
līmeņos, kā arī iespējamās metodes 
vardarbības novēršanai;

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri norādīt, uz ko attiecas programma.



PR\610851LV.doc PE 372.097v01-0016/22 PR\610851LV.doc

LV

Grozījums Nr. 28
3. panta b) apakšpunkta 5. aizzīme

• veicināt izpratni par veselības un 
sociālajām problēmām, ko izraisījusi 
narkotiku lietošana, un mudināt uz 
atklātu dialogu nolūkā veicināt labāku 
izpratni par narkotiku problēmu.

svītrots

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 29
3. panta c) apakšpunkts

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

(c) Iesaistīt pilsonisko sabiedrību, lai
īstenotu un attīstītu Eiropas Savienības 
stratēģiju pret cilvēku tirdzniecību un 
rīcības plānu cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai un novēršanai.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 30
3. panta d) apakšpunkts

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

(d) Uzraudzīt, īstenot un novērtēt īpašu 
pasākumu īstenošanu saskaņā ar rīcības 
plānu cilvēku tirdzniecības apkarošanai 
un novēršanai.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.



PR\610851LV.doc PE 372.097v01-0017/22 PR\610851LV.doc

LV

Grozījums Nr. 31
4. panta b) apakšpunkts

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

(b) Īpaši starptautiski Kopienas nozīmes 
projekti, ko iesniegušas vismaz trīs valstis, 
no kurām vismaz divas ir dalībvalstis,
saskaņā ar gada darba programmās 
ietvertajiem nosacījumiem; vai

Pamatojums

Programmai jābūt pieejamai citu NVO līdzdalībai šajā jomā.

Grozījums Nr. 32
4. panta d) apakšpunkts

(d) Darbības subsīdija, lai līdzfinansētu 
izdevumus, kas saistīti ar pastāvīgo darba 
programmu Eiropas Federācijai bezvēsts 
pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu 
jautājumos, kas darbojas Eiropas 
vispārējās interesēs bērnu tiesību un 
aizsardzības jomā.

(d) Līdzfinansētu NVO, kas nodarbojas ar 
bezvēsts pazudušo un seksuāli izmantoto 
bērnu jautājumiem, cīņu pret bērnu 
nolaupīšanu un pret pedofiliju, jo šādas 
NVO darbojas Eiropas vispārējās interesēs 
bērnu tiesību un aizsardzības jomā.

Pamatojums

Programmai jābūt pieejamai citu NVO līdzdalībai šajā jomā.

Grozījums Nr. 33
5. panta c) apakšpunkts

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

(c) Projektos var iesaistīt kandidātvalstis, 
kas nepiedalās šajā programmā, ja tas 
veicinātu to sagatavošanos iestājai, vai 
citas trešās valstis, kas nepiedalās šajā 
programmā, ja tas kalpo projektu mērķiem, 
galvenokārt Austrumeiropas un 
Centrāleiropas valstis saskaņā ar 
Partnerattiecību un sadarbības 
nolīgumiem, ĀKK valstis un Vidusjūras 
reģiona valstis saskaņā ar atbilstošajiem 
nolīgumiem.
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(Lūdzu skatīt 3. panta formulējumu, piekļuve programmai, Padomes 2002. gada 22. jūlija 
lēmums 2002/630/TI, ar ko izveido pamatprogrammu par policijas un tiesu iestāžu sadarbību 

krimināllietās (AGIS).

Pamatojums

Programmai jābūt pieejamai citu valstu līdzdalībai, lai paplašinātu sadarbības tīklus ar 
partnervalstīm un daudzkāršotu Daphne programmas acquis ietekmi un rezultātus. 

Grozījums Nr. 34
5. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Komisijai jācenšas nodrošināt visu to 
valstu līdzdalību, kurām šī programma ir 
pieejama, un īpaši jārosina tajā 
līdzdarboties NVO, jo sevišķi 
pašpalīdzības grupas.

Pamatojums

Līdz šim 10 jaunās dalībvalstis nav plaši iesaistījušās programmā, lai gan šajās dalībvalstīs 
vardarbības problēmas ir būtiskākas. Bieži vien NVO ir administratīvi apgrūtināta gan 
pieteikšanās uz ES projektiem, gan to vadība. Tomēr NVO parasti ir organizētas tīklu veidā 
un tāpēc tām ir panākumi rezultātu izplatīšanā.

Grozījums Nr. 35
6. pants

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

1. Programma paredzēta visām grupām, 
kas tieši vai netieši ir saistītas ar 
vardarbību.

2. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību, 
galvenā mērķa grupa ir vardarbības upuri 
un vardarbības riska grupas. Citas mērķa 
grupas ir, citastarp, skolotāji un izglītības 
darbinieki, policijas un sociālie darbinieki, 
vietējās un valsts iestādes, vecākais un 
vidējais medicīnas personāls, tiesu iestāžu 
darbinieki, NVO, arodbiedrības un 
reliģiskās kopienas. Turklāt jādomā par 
aprūpes programmām upuriem no vienas 
puses un vainīgajiem no otras, kuru mērķis 

2. Galvenā mērķa grupa ir vardarbības 
upuri un vardarbības riska grupas. Citas 
mērķa grupas ir, citastarp, skolotāji un 
izglītības darbinieki, policijas un sociālie 
darbinieki, vietējās un valsts iestādes, 
vecākais un vidējais medicīnas personāls, 
tiesu iestāžu darbinieki, NVO, 
arodbiedrības un reliģiskās kopienas. 
Turklāt jādomā par aprūpes programmām, 
kuru mērķis ir novērst vardarbību un kuras 
ir domātas upuriem no vienas puses, un 
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ir novērst vardarbību. vainīgajiem no otras puses.

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 iestādes, vecākais un vidējais 
medicīnas personāls, tiesu iestāžu 
darbinieki, NVO, arodbiedrības un 
reliģiskās kopienas.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 36
6. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību, 
galvenā mērķa grupa ir vardarbības upuri 
un vardarbības riska grupas. Citas mērķa 
grupas ir, citastarp, skolotāji un izglītības 
darbinieki, policijas un sociālie darbinieki, 
vietējās un valsts iestādes, vecākais un 
vidējais medicīnas personāls, tiesu iestāžu 
darbinieki, NVO, arodbiedrības un 
reliģiskās kopienas. Turklāt jādomā par 
aprūpes programmām upuriem no vienas 
puses un vainīgajiem no otras, kuru 
mērķis ir novērst vardarbību.

2. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību, 
galvenā mērķa grupa ir vardarbības upuri 
un vardarbības riska grupas, it īpaši bērni, 
jaunieši un sievietes. Citas mērķa grupas 
ir, citastarp, skolotāji un izglītības 
darbinieki, policijas un sociālie darbinieki, 
vietējās un valsts iestādes, vecākais un 
vidējais medicīnas personāls, tiesu iestāžu 
darbinieki, NVO, arodbiedrības un 
reliģiskās kopienas. 

Pamatojums

Programmas darbības jomai vispirms būtu jāattiecas uz vardarbības apkarošanu un 
vardarbības novēršanu, kā arī uz vardarbības upuriem.

Grozījums Nr. 37
7. pants

Piekļuvi šai programmai nodrošina 
sabiedriskām un privātām organizācijām 

Piekļuvi šai programmai nodrošina 
sabiedriskām un privātām organizācijām 
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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 šādas vardarbības 
noraidīšanu vai veicinātu attieksmes un 
uzvedības maiņu attiecībā pret 
neaizsargātām grupām un vardarbības 
upuriem. Piekļuvi programmai nodrošina 
arī sabiedriskām un privātām 
organizācijām un iestādēm (kompetentā 
līmeņa vietējām iestādēm, universitāšu 
fakultātēm un pētniecības centriem), kas 
darbojas, lai informētu par narkotiku 
lietošanu un novērstu to.

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 šādas vardarbības 
noraidīšanu vai veicinātu attieksmes un 
uzvedības maiņu attiecībā pret 
neaizsargātām grupām un vardarbības 
upuriem.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 38
10. panta 1. punkts

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

1. Komisijai palīdz proporcionāli pa 
dzimumiem pārstāvēta komiteja, kurā ir 
dalībvalstu pārstāvji un kuras 
priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis, tālāk 
tekstā –“komiteja”.

Pamatojums

Šāds papildinājums ir svarīgs, ņemot vērā, ka tā ir īpaša programma.

Grozījums Nr. 39
11. panta 1. punkts

1. Tiks mēģināts panākt sinerģiju un 
papildināmību ar citiem Kopienas 
instrumentiem, jo īpaši ar vispārīgajām 
programmām “Drošība un brīvību 
garantēšana” un “Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība”, 7. Pētniecības un 
attīstības pamatprogrammu, kā arī ar 

1. Tiks mēģināts panākt sinerģiju un 
papildināmību ar citiem Kopienas 
instrumentiem, jo īpaši ar vispārīgajām 
programmām “Drošība un brīvību 
garantēšana” un “Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība”, 7. Pētniecības un 
attīstības pamatprogrammu, kā arī ar 
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veselības aizsardzības un “Drošāks 
internets plus” programmām. Aktīvi tiks 
mēģināts panākt papildināmību ar 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centru. Sadarbībā ar 
dalībvalstīm tiks attīstīts statistikas aspekts 
informācijai par vardarbību un 
narkotikām, ja vajadzīgs, izmantojot 
Kopienas statistikas programmu.

veselības aizsardzības un “Drošāks 
internets plus” programmām. Sadarbībā ar 
dalībvalstīm tiks attīstīts statistikas aspekts 
informācijai par vardarbību un narkotikām, 
ja vajadzīgs, izmantojot Kopienas 
statistikas programmu.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 40
12. panta 1. punkts

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

1. Šā instrumenta īstenošanai noteiktais 
budžets ir 115,87 miljoni EUR 1. pantā 
norādītajam laika posmam.

Pamatojums

Izriet no 1. grozījuma.

Grozījums Nr. 41
15. panta 3. punkta a) apakšpunkts

(a) sasniegto rezultātu un šīs programmas 
īstenošanas kvalitatīvo un kvantitatīvo 
aspektu starpposma novērtējuma ziņojumu 
– ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. martam;

(a) sasniegto rezultātu un šīs programmas 
īstenošanas kvalitatīvo un kvantitatīvo 
aspektu starpposma novērtējuma ziņojumu 
– ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. martam;

Pamatojums

Programma tiks veicināta, ja starpposma novērtējumu īstenos agrāk.

Grozījums Nr. 42
15. panta 3. punkta b) apakšpunkts

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

(b) paziņojumu par šīs programmas 
turpināšanu – ne vēlāk kā līdz 2011. gada 
31. decembrim;

Pamatojums

Programma tiks veicināta, ja par tās turpināšanu paziņos agrāk.
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