
PR\659315LT.doc PE 386.559v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

NEGALUTINIS
2005/0037A(COD)

26.3.2007

***II
REKOMENDACIJOS ANTRAJAM 
SVARSTYMUI PROJEKTAS
dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą, 2007–2013 m. laikotarpiui nustatantį smurto prieš vaikus, 
jaunimą ir moteris prevencijos ir kovos su juo bei aukų ir rizikos grupių 
apsaugos specialiąją programą (Daphne III programa) – Bendrosios programos 
„Pagrindinės teisės ir teisingumas“ dalį
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pranešėjas: Lissy Gröner



PR\659315LT.doc PE 386.559v01-002/7PR\659315LT.doc

LT

PR_COD_2app

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą 2007–2013 m. laikotarpiui, nustatantį smurto prieš vaikus, jaunimą ir 
moteris prevencijos ir kovos su juo bei aukų ir rizikos grupių apsaugos specialiąją 
programą (Daphne III programa) – Bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir 
teisingumas“ dalį
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16367/1/2006 – C6-0089/2007),

– atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2005)0122)1, per pirmąjį svarstymą2 ir į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą 
(COM(2006)0230)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rekomendacijas antrajam 
svarstymui (A6-0000/2007),

1. pritaria bendrajai pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininke pagal EB sutarties 254 
straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 
visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 2006 09 05 priimti tekstai, P6_TA(2006)0333.
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

DAPHNE programa yra specialioji programa, skirta smurto prieš vaikus, jaunimą ir moteris 
prevencijai ir kovai su juo bei aukų ir rizikos grupių apsaugai. Ši programa sėkmingai veikia 
nuo jos įkūrimo, t. y. nuo 2000 m. sausio 24 d.1 2004 m. balandžio 21 d. prasidėjo jos antrasis 
laikotarpis2, o šiuo sprendimu bus nustatytas trečiasis programos laikotarpis.

2005 m. balandžio 16 d., remdamasi EB sutarties 152 straipsniu, Komisija pateikė 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, 2007–2013 
m. laikotarpiui, nustatančio specialiąją Kovos su smurtu (Daphne) ir informacijos apie 
narkotikus ir jų prevenciją programą – Bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir 
teisingumas“ dalį.3. Kartu jungiant informaciją apie narkotikus ir jų prevenciją bei kovą su 
smurtu į vieną programą kilo prieštaravimų, ir pirmininko pavaduotojui F. Frattiniui 2005 m. 
rugsėjo 23 d. Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto laiške, 2005 m. spalio 16 d. pranešėjo laiške, taip pat 2006 m. sausio 19 d. 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje buvo pateikti reikalavimai 
šiuos klausimus spręsti atskirai.4

2006 m. gegužės 30 d. Komisija pateikė savo pakeistą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo, 2007–2013 m. laikotarpiui, nustatančio specialiąją Kovos su smurtu 
(Daphne) programą – Bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ dalį5.

2006 m. rugsėjo 5 d. pirmojo svarstymo metu Parlamentas pateikė savo nuomonę ir priėmė 
Komisijos pasiūlymo 53 pakeitimus.6

Nuo 2006 m. rugsėjo pabaigos iki 2006 m. lapkričio vidurio vyko nemažai neformalių 
posėdžių dalyvaujant pranešėjui ir papildomiems pranešėjams, pirmininkaujančios valstybės 
ir Komisijos atstovams. Remiantis neformaliomis trišalėmis derybomis buvo pritarta Tarybos 
bendrajai pozicijai ir 2006 m. lapkričio 20 d. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui buvo 
pateiktas teksto projektas. 2006 m. lapkričio 23 d. laiške Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetas pažymėjo, kad jei tekstas, atlikus jo teisinį ir lingvistinį patikrinimą, būtų priimtas 
kaip Tarybos bendroji pozicija, komitetas rekomenduotų Parlamentui pritarti tekstui be 
pakeitimų.

2006 m. gruodžio 1 d. Taryba išreiškė politinį pritarimą bendrosios pozicijos projektui. 2007 
m. kovo 5 d. pagal Sutarties 251 straipsnį Taryba vienbalsiai patvirtino savo bendrąją 
poziciją.7

Savo bendrojoje pozicijoje Taryba priėmė 32 Parlamento pakeitimus: 7 visus pakeitimus, 17 

  
1 OL L 034, 2000 2 9, p. 1-4.
2 OL L 143, 2004 4 30, p. 1-8. 
3 COM (2005) 122, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
4 OL C 069 2006 3 21, p. 0001-0005.
5 COM (2006) 230, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
6 P6_TA (2006)0333 2006 9 5, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
7 Bendroji pozicija 16367/1/2006.
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iš principo ar iš dalies ir dėl 8 pakeitimų buvo pasiektas kompromisas. Taryba nepriėmė 21 
Parlamento pakeitimo. Dėl kitų Tarybos padarytų pakeitimų buvo susitarta neformalių trišalių 
derybų metu.

Kaip kompromiso dalis, buvo susitarta, kad Parlamentas ir Taryba bendru pareiškimu 
paragins Komisiją apsvarstyti galimybę dėl iniciatyvos paskelbti Europos kovos su smurtu 
prieš vaikus, jaunimą ir moteris metus.1

Priimdama savo bendrąją poziciją Taryba pažymėjo DAPHNE programos sėkmę ir vienbalsiai 
pritarė, kad programa būtų pratęsta trečiajam laikotarpiui nuo 2007 m. iki 2013 m. pabaigos.
Taryba pritarė ir Europos Parlamento, ir Komisijos pasiūlymo pagrindiniams tikslams. Iki 116 
850 000 eurų padidintas biudžetas (palyginus su 50 000 000 eurų Daphne II penkerių metų 
laikotarpiu ir 20 000 000 eurų Daphne I ketverių metų laikotarpiu) atspindi programos 
svarbos pripažinimą ir pasiekimus.

Derybų dėl bendrosios pozicijos su Taryba ir Komisija metu Parlamentui pavyko išsaugoti 
daugumą savo pakeitimų, kuriais siekiama pagerinti programos skaidrumą, sumažinti
biurokratizmą ir taip palengvinti prieigą prie programos NVO bei teikti joms pagalbą rengiant 
projektų pasiūlymus. Be to, Parlamentas pasirūpino, kad būtų tęsiama labai sėkminga 
pagalbos tarnybos veikla ir kad būtų sudaryta specialistų grupė, kuri teiktų ekspertų 
patarimus. Europos kovos su smurtu metų klausimu buvo pasiektas kompromisas – buvo 
nutarta padaryti atskirą bendrą pareiškimą.

Pranešėjas ir papildomi pranešėjai remia derybų metu pasiektą kompromisinį susitarimą, todėl 
pranešėjas siūlo priimti Tarybos bendrąją poziciją be pakeitimų.

  
1 Priedas 6483/2007
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