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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
tekemiseksi neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen tekemiseksi lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja 
torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan erityisohjelman 
(Daphne III -ohjelma) perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja 
oikeusasioiden yleisohjelmaa
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16367/1/2006 – C6-0089/2007),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0122)2 ja komission muutetusta 
ehdotuksesta (KOM(2006)0230)3,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan suosituksen 
toiseen käsittelyyn (A6-0000/2007),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Hyväksytyt tekstit, 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 386.559v01-00 6/7 PR\659315FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

Daphne-ohjelma on lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja 
torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskeva erityisohjelma, joka on 
toiminut menestyksekkäästi perustamisestaan 24. tammikuuta 2000 lähtien1. Ohjelman toinen 
vaihe käynnistyi 21. huhtikuuta 20042, ja tällä päätöksellä vahvistetaan ohjelman kolmas 
vaihe.

Komissio toimitti 13. huhtikuuta 2005 parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista (Daphne) ja huumetorjuntaa ja -
tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana
perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 
mukaisesti3. Huumetorjunnan ja -tiedotuksen sekä väkivallan torjunnan yhdistäminen samaan 
ohjelmaan aiheutti vastaväitteitä. Niiden erillistä käsittelyä vaadittiin varapuheenjohtaja 
France Frattinille osoitetussa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 23. syyskuuta 2005 päivätyssä 
kirjeessä ja esittelijän 18. lokakuuta 2005 päivätyssä kirjeessä sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 19. tammikuuta 2006 antamassa lausunnossa4.

Komissio toimitti muutetun ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
väkivallan torjumista (Daphne) koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 
osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa5.

Parlamentti antoi lausuntonsa 5. syyskuuta 2006 pidetyssä ensimmäisessä käsittelyssä, ja 
hyväksyi 53 tarkistusta komission ehdotukseen6.

Vuoden 2006 syyskuun lopusta marraskuun puoliväliin asti pidettiin lukuisia esittelijän, 
varjoesittelijöiden, puheenjohtajavaltion ja komission edustajien välisiä epävirallisia 
kokouksia. Neuvoston yhteinen kanta hyväksyttiin epävirallisten kolmenvälisten 
neuvottelujen perusteella, ja luonnos toimitettiin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnalle 20. marraskuuta 2006. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
totesi 23. marraskuuta 2006 päivätyssä kirjeessään, että jos oikeudellista ja kielellistä 
tarkistusta edellyttävä teksti hyväksytään neuvoston yhteisenä kantana, valiokunta suosittelee, 
että parlamentti hyväksyy sen ilman tarkistuksia.

Neuvosto antoi 1. joulukuuta 2006 poliittisen hyväksyntänsä luonnokselle yhteiseksi kannaksi.
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti neuvosto hyväksyi yksimielisesti 
yhteisen kantansa 5. maaliskuuta 20077.

  
1 EYVL L 34, 9.2.2000, s.1–4.
2 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 1–8.
3 KOM(2005)0122, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
4 EUVL C 69, 21.3.2006, s. 1–5.
5 KOM(2006)0230, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
6 P6_TA(2006)0333, 5.9.2006, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
7 Yhteinen kanta 16367/1/2006.
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Neuvosto hyväksyi yhteisessä kannassaan 32 parlamentin tarkistusta: seitsemän tarkistusta 
kokonaan, 17 periaatteessa tai osittain ja kahdeksasta tarkistuksesta päästiin kompromissiin. 
Neuvosto hylkäsi 21 parlamentin tarkistusta. Muut neuvoston tekemät muutokset hyväksyttiin 
epävirallisissa kolmenvälisissä neuvotteluissa.

Osana kompromissia päätettiin laatia parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma, jossa 
komissiota pyydetään harkitsemaan aloitetta lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumista koskevasta eurooppalaisesta teemavuodesta.1.

Hyväksyessään yhteisen kantansa neuvosto tunnusti Daphne-ohjelman menestyksen ja antoi 
yksimielisen tukensa ohjelman jatkamiselle kolmanteen vaiheeseen vuodesta 2007 
vuoden 2013 loppuun. Neuvosto on hyväksynyt sekä Euroopan parlamentin tarkistusten että 
komission ehdotuksen päätavoitteet. Talousarvion lisääminen 116 850 000 euroon (verrattuna 
Daphne-ohjelman toisen vaiheen viittä vuotta varten varattuun 50 000 000 euroon ja Daphne-
ohjelman ensimmäisen vaiheen neljää vuotta varten varattuun 20 000 000 euroon) kuvastaa 
ohjelman merkittävyydelle ja saavutuksille annettua tunnustusta.

Neuvoston ja komission kanssa yhteisestä kannasta käytyjen neuvottelujen aikana parlamentti 
onnistui puolustamaan monia ohjelman avoimuuden lisäämiseen ja byrokratian 
vähentämiseen tähtääviä tarkistuksiaan, jotka helpottavat kansalaisjärjestöjen osallistumista 
ohjelmaan ja tarjoavat niille tukipalveluja hanke-ehdotusten valmistelussa. Parlamentti on 
muun muassa varmistanut erittäin menestyksekkään palvelupisteen toiminnan jatkumisen ja 
neuvontaa tarjoavan asiantuntijaryhmän perustamisen. Väkivallan torjumisen eurooppalaista 
teemavuotta koskevassa kysymyksessä päästiin kompromissiin erillisen yhteisen lausuman 
laatimisesta.

Neuvoteltu kompromissisopimus saa tukea esittelijältä ja varjoesittelijöiltä, ja esittelijä 
ehdottaakin neuvoston yhteisen kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia.

  
1 Liite 6483/2007.
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