
PR\659315BG.doc PE 386.559v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по правата на жените и равенството между половете

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2005/0037(COD)

26.3.2007

***II
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА ЗА 
ВТОРО ЧЕТЕНЕ
относно общата позиция на Съвета за приемане на решение на 
Европейския парламент и на Съвета за разработването през периода 2007-
2013 г. на специална програма за предотвратяване и борба с насилието 
над деца, младежи и жени и за закрила на жертвите, изложени на риск 
(Дафне ІІІ) като част от общата програма „Основни права и правосъдие“
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037(COD))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Lissy Gröner



PE 386.559v01-00 2/7 PR\659315BG.doc

BG

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
 мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

  мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане решение на Европейския 
парламент и на Съвета за разработването през периода 2007-2013 г. на специална 
програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за 
закрила на жертвите, изложени на риск (Дафне ІІІ) като част от общата програма 
„Основни права и правосъдие“
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (16367/1/2006 – C6-0089/2007),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 по предложението на Комисията 
към Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0122)2, и по промененото 
предложение (COM(2006)0230)3,

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 67 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисия по правата на жените и 
равенството между половете (A6-0000/2007),

1. одобрява общата позиция;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3. възлага на своя председател да подпише акта, с председателя на Съвета, съгласно 
член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка 
за надлежното изпълнение на всички процедури и съвместно с генералния секретар 
на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на 
Комисията.

  
1 Текстове, приети на 5.9.2006 г., P6_TA(2006)0333.
2 Все още непубликувано в ОВ.
3 Все още непубликувано в ОВ.
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EXPLANATORY STATEMENT

The DAPHNE programme is a specific programme to prevent and combat violence against 
children, young people and women and to protect victims and groups at risk, which has 
successfully operated since its establishment on 24 January 20001. On 21 April 2004 it 
entered its second phase2, and this decision is to establish a third phase of the programme. 

On 13 April 2005, the Commission submitted to the Parliament and the Council a Proposal 
for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-
2013 the specific programme "Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and 
information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice", on the 
basis of Article 152 of the EC Treaty3. Combining both drugs prevention and information and 
the fight against violence in a single programme gave rise to objections, and requests to treat 
those matters separately were made in letters to Vice-President Frattini by the Committee on 
Women's Rights and Gender Equality and by the Committee on Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs on 23 September 2005, by the rapporteur on 18 October 2005, as well as in the 
opinion of the European Economic and Social Committee on 19 January 20064.

The Commission submitted its amended proposal for a decision of the European Parliament 
and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fight 
against violence (Daphne)" as part of the General programme "Fundamental Rights and 
Justice" on 30 May 20065.

The Parliament delivered its opinion at first reading on 5 September 2006, adopting 53 
amendments to the Commission proposal6.

From the end of September 2006 to mid-November 2006, a number of informal meetings 
between the Rapporteur and shadow Rapporteurs, the Presidency in office and the 
representatives of the Commission took place. The Council common position was agreed on 
the basis of informal tripartite negotiations, and the draft text was submitted to the Committee 
on Women's Rights and Gender Equality on 20 November 2006. In its letter of 23 November 
2006, the Committee on Women's Rights and Gender Equality stated that if the text, subject 
to legal-linguistic verification, were adopted as the Council's common position, the committee 
would recommend that the Parliament approve the text without amendment.

On 1 December 2006, the Council expressed its political agreement on a draft common 
position. In accordance with Article 251 of the Treaty, the Council unanimously adopted its 
common position on 5 March 20077.

  
1 OJ L 034 09.02.2000, p. 1-4
2 OJ L 143 30.04.2004, p. 1-8 
3 COM (2005) 122, not yet published in the OJ.
4 OJ C 069 21.03.2006, p. 0001-0005
5 COM (2006) 230, not yet published in the OJ.
6 P6_TA (2006)0333 of 5.9.2006, not yet published in OJ.
7 Common position 16367/1/2006.
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In its Common Position, the Council accepted 32 of the Parliaments amendments:7 
amendments  in full, 17 in principle or in part, and a compromise was reached on 8 
amendments. The Council did not accept 21 of the Parliament's amendments. Other changes 
made by the Council were agreed upon in the informal tripartite negotiations.

As part of the compromise it was agreed that a joint statement would be made by Parliament 
and the Council inviting the Commission to consider the possibility of an initiative for a 
European Year to combat violence against children, young people and women1.

In adopting its common position, the Council acknowledged the success of the DAPHNE 
programme — and gave its unanimous support to the continuation of the programme for a 
third phase, from 2007 until the end of 2013. The Council has accepted the main objectives 
both in the European Parliament's amendments and the Commission proposal. The budget 
increase to EUR 116 850 000,- (as compared to EUR 50 000 000,- for a five year period for 
Daphne II and 20 000 000,- for a four year period of Daphne I) reflects the recognition of the 
importance and the achievements of the programme.

In the process of the negotiations with the Council and the Commission on the common 
position, Parliament succeeded in defending a number of its amendments aiming at improving 
of the transparency of the programme, reducing the bureaucracy, and thus alleviating access 
to the programme for NGOs, and providing services to assist them in the preparation of the 
project proposals. Among other things, the Parliament has ensured that the highly successful 
helpdesk service will continue, and that a think-tank providing expert advice is to be set up. 
On the issue of the European Year to combat violence, the compromise of making a separate 
joint statement was achieved.

The negotiated compromise agreement enjoys the support of the Rapporteur and shadow 
Rapporteurs, and therefore the Rapporteur proposes the adoption of the Council common 
position without amendment.

  
1 addendum 6483/2007


