
PR\659315ET.doc PE 386.559v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

ESIALGNE
2005/0037A(COD)

26.3.2007

***II
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE 
LUGEMISELE
Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi 
"Põhiõigused ja õigusasjad" raames eriprogramm laste, noorte ja naiste vastu 
suunatud vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitsmiseks (Daphne III programm)
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Raportöör: Lissy Gröner



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

ET

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi "Põhiõigused ja 
õigusasjad" raames eriprogramm laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning ohvrite ja riskirühmade kaitsmiseks 
(Daphne III programm)
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16367/1/2006 – C6-0089/2007);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0122)2 kohta ja muudetud ettepaneku 
(KOM(2006)0230)3 kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2007),

1. kiidab ühise seisukoha heaks;

2. märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste 
nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga 
selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

  
1 Vastuvõetud tekstid, 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELTs seni avaldamata.
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SELETUSKIRI

DAPHNE programm on eriprogramm laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning ohvrite ja riskirühmade kaitsmiseks, mis on 
edukalt toiminud alates selle loomisest 24. jaanuaril 20001. Programmi teine etapp2 algas 21. 
aprillil 2004 ning käeoleva otsuse eesmärk on panna alus programmi kolmandale etapile. 

13. aprillil 2005 esitas komisjon parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi
„Põhiõigused ja õigusasjad“ raames eriprogramm „Vägivallavastane võitlus (Daphne), 
uimastiennetus ja teavitustegevus” vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 1523. 
Uimastiennetuse ja teavitustegevuse ning vägivallavastase võitluse ühte programmi 
ühendamine põhjustas mitmeid vastuväiteid, ning samuti nõuti mõlema valdkonna eraldi 
käsitlemist. Seda tegid asepresident Frattinile saadetud kirjades nii naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjon, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (23. 
septembril 2005) kui ka raportöör (18. oktoobril 2005) ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee oma 19. jaanuari 2006. aasta arvamuses4.

Komisjon esitas 30. mail 2006 muudetud ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja 
õigusasjad“ raames eriprogramm „Vägivallavastane võitlus (Daphne)”5.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesele lugemisele 5. septembril 2006 ning võttis 
komisjoni ettepaneku kohta 53 muudatusettepanekut6.

2006. aasta septembri lõpust kuni 2006. aasta novembri keskpaigani toimusid mitteametlikud 
kohtumised raportööri ja variraportööride, eesistujariigi esindajate ning komisjoni esindajate 
vahel. Nõukogu võttis nende kolmepoolsete mitteametlike läbirääkimiste käigus ühise 
seisukoha vastu ja selle esialgne tekst saadeti naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse
komisjonile 20. novembril 2006. Oma 2006. aasta 23. novembri kirjas nentis naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjon, et ta soovitaks parlamendil teksti muudatusteta heaks 
kiita, kui see võetakse vastu samasugusel kujul nagu nõukogu ühine seisukoht, eeldusel et 
eelnevalt toimub teksti õiguslik-keeleline kontroll.

1. detsembril 2006 saavutati nõukogus poliitiline üksmeel ühise seisukoha esialgse teksti osas.
Vastavalt asutamislepingu artiklile 251 võttis nõukogu ühise seisukoha ühehäälselt vastu 5. 
märtsil 20077.

Nõukogu kiitis ühises seisukohas heaks 32 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut: 7 
muudatusettepanekut täielikult, 17 muudatusettepanekut põhimõtteliselt või osaliselt ning 8 

  
1 EÜT L 034, 9.2.2000, lk 1–4.
2 ELT L 143, 30.4.2004, lk 1–8. 
3 KOM (2005) 122, ELTs seni avaldamata.
4 ELT C 069, 21.3.2006, lk 0001–0005.
5 KOM (2006) 230, ELTs seni avaldamata.
6 P6_TA (2006)0333, 5.9.2006, ELTs seni avaldamata.
7 Ühine seisukoht 16367/1/2006. 
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muudatusettepaneku osas saavutati kompromiss. 21 parlamendi muudatusettepanekut lükkas 
aga nõukogu tagasi. Ülejäänud nõukogu poolt tehtud muudatuste osas jõuti kokkuleppele 
mitteametlike kolmepoolsete läbirääkimiste käigus.

Kompromissi osana lepiti kokku, et Euroopa Parlament ja nõukogu esitavad ühisavalduse, 
milles nad paluvad komisjonil kaaluda laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla vastu 
võitlemise Euroopa aasta algatuse võimalust1.

Ühise seisukoha vastuvõtmise käigus tunnustas nõukogu DAPHNE programmi edukust ning 
andis programmi jätkumisele selle kolmandas etapis 2007. aastast kuni 2013. aasta lõpuni 
oma üksmeelse toetuse. Nõukogu aktsepteeris nii Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes 
kui ka komisjoni ettepanekus esitatud peamisi eesmärke. Eelarve suurendamine 116 850 000 
euroni (võrdluseks viieaastaseks ajavahemikuks DAPHNE II jaoks ette nähtud 50 000 000 
eurot ja nelja-aastaseks ajavahemikuks DAPHNE I jaoks ette nähtud 20 000 000 eurot) 
peegeldab selgelt programmi tähtsuse ja saavutuste tunnustamist.

Ühise seisukoha üle nõukogu ja komisjoniga peetud läbirääkimiste protsessis suutis Euroopa 
Parlament edukalt kaitsta mitmeid oma muudatusettepanekuid, mille eesmärk oli suurendada 
programmi läbipaistvust, vähendada bürokraatiat ja kergendada seeläbi VVOde juurdepääsu 
programmile ning abistada neid projektiettepanekute ettevalmistamisel. Muuhulgas tagas 
parlament ka, et väga edukalt toiminud kasutajatoe teenus püsima jääb ja et luuakse 
eksperdiabi andev mõttekoda. Mis puudutab laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla 
vastu võitlemise Euroopa aastat, siis saavutati selles osas kompromiss, mille kohaselt 
koostatakse eraldi ühisavaldus. 

Läbirääkimiste tulemusel koostatud kompromisskokkulepet toetavad nii raportöör kui ka 
variraportöörid, ning seega teeb raportöör ettepaneku võtta nõukogu ühine seisukoht vastu 
ilma muudatusteta.

  
1 Addendum 6483/2007.


