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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
  většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se na období let 2007-2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí 
páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a 
ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní 
práva a spravedlnost“
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (16367/1/2006 – C6-0089/2007),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení 1 k návrhu Komise předloženému 
Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0122)2 a k pozměněnému návrhu 
(KOM(2006)0230)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
(A6-0000/2007),

1. schvaluje společný postoj;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 
odst. 1 Smlouvy o ES;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 
řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Texty přijaté 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

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.

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 

  
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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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


