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PR_COD_2app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums))
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata.)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar 
kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu, lai novērstu un 
apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm un lai aizsargātu upurus un 
riska grupas (Daphne III programma), kā daļu no vispārīgās programmas 
“Pamattiesības un tiesiskums”
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16367/1/2006 – C6-0089/2007),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2005)0122)2 un attiecībā uz grozīto priekšlikumu 
(COM(2006)0230)3,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ieteikumus otrajam 
lasījumam (A6-0000/2007),

1. apstiprina kopējo nostāju;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK 
līguma 254. panta 1. punktu;

4. uzdot ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad pārbaudīts, vai ir ievērotas visas 
procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  
1 Pieņemtie teksti, 5.9.2006, P6_TA(2006)0333
2 Vēl nav publicēts OV.
3 Vēl nav publicēts OV.
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PASKAIDROJUMS

DAPHNE programma ir īpaša programma, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm un lai aizsargātu upurus un riska grupas, kopš programmas izveides 
2000. gada 24. janvārī1tā ir veiksmīgi darbojusies. 2004. gada 21. aprīlī sākās programmas 
otrais posms2, un ar šo lēmumu tiks izveidots programmas trešais posms. 

2005. gada 13. aprīlī Komisija iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam 
izveido īpašu programmu “Cīņa pret vardarbību (Daphne) un narkomānijas novēršana un 
informēšana par narkomāniju”, kā daļu no vispārīgās programmas “Pamattiesības un 
tiesiskums” saskaņā ar EK līguma 152. pantu3. Narkomānijas novēršanas un informēšanas par 
narkomāniju un cīņas pret vardarbību apvienošana vienā programmā izraisīja iebildumus, un
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja 2005. gada 23. septembra vēstulēs, kas bija adresētas priekšsēdētāja vietniekam 
F. Frattini, un referenta 2005. gada 18. oktobra vēstulē, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas 2006. gada 19. janvāra atzinumā tika pieprasīts risināt šos jautājumus
atsevišķi4.

2006. gada 30. maijā Komisija iesniedza grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu 
programmu “Cīņa pret vardarbību (Daphne)” kā daļu no vispārīgās programmas 
“Pamattiesības un tiesiskums”5.

Eiropas Parlaments 2006. gada 5. septembrī pirmajā lasījumā sniedza savu atzinumu, 
pieņemot 53 grozījumus Komisijas priekšlikumā6.

Laikā no 2006. septembra beigām līdz 2006. gada novembra vidum notika vairākas 
neformālas referenta un ēnu referentu, prezidējošās valsts un Komisijas pārstāvju tikšanās. Par 
Padomes kopējo nostāju puses vienojās neformālās trīspusējās sarunās, un 2006. gada 
20. novembrī Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai tika iesniegs teksta projekts. 
Savā 2006. gada 23. novembra vēstulē Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 
norādīja, ka, ja teksts pēc juridiski-lingvistiskās pārbaudes tiek pieņemts kā Padomes kopējā 
nostāja, komiteja iesaka Parlamentam apstiprināt tekstu bez grozījumiem. 

2006. gada 1. decembrī Padome izteica savu politisko vienošanos par kopējās nostājas 
projektu. 2007. gada 5. martā7 Padome saskaņā ar EK līguma 251. pantu vienprātīgi pieņēma 
kopējo nostāju.

Kopējā nostājā Padome akceptēja 32 no Parlamenta ieteiktajiem grozījumiem: 7 grozījumus 

  
1 OV L 034, 9.2.2000, 1.-4.lpp.
2 OV L 143, 30.4.2004, 1.-8.lpp.
3 COM (2005) 122, vēl nav publicēts OV.
4 OV C 069, 21.3.2006., 1.-5.lpp.
5 COM (2006) 230, vēl nav publicēts OV.
6 P6_TA (2006)0333 no 5.9.2006, vēl nav publicēts OV.
7 Kopējā nostāja 16367/1/2006.
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pilnībā, 17 grozījumus pēc būtības vai daļēji un par 8 grozījumiem tika panākts kompromiss. 
Padome neakceptēja 21 no Parlamenta ieteiktajiem grozījumiem. Par citām Padomes 
veiktajām izmaiņām puses vienojās neformālās trīspusējās sarunās.

Kompromisa ietvaros Eiropas Parlaments un Padome vienojās par kopīgu paziņojumu, kurā 
Komisija tiek aicināta apsvērt iespēju Eiropas gadā īstenot iniciatīvu – vardarbības pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm apkarošana1.

Pieņemot kopējo nostāju, Padome atzina DAPHNE programmas panākumus un sniedza 
vienprātīgu atbalstu programmas trešā posma turpināšanai no 2007. līdz 2013. gadam. 
Padome ir akceptējusi gan Eiropas Parlamenta ieteikto grozījumu, gan Komisijas 
priekšlikuma galvenos mērķus. Piešķirtā finansējuma palielinājums līdz EUR 116 850 000,00 
(salīdzinot ar EUR 50 000 000,00 piecu gadu programmai Daphne II un EUR 20 000 000,00 
četru gadu programmai Daphne I) atspoguļo programmas nozīmīguma un sasniegumu 
atzīšanu. 

Sarunu gaitā ar Padomi un Komisiju par kopējo nostāju Eiropas Parlaments veiksmīgi 
pamatoja vairākus grozījumus ar mērķi uzlabot programmas pārskatāmību un samazināt 
birokrātiju, tādējādi atvieglojot nevalstisko organizāciju piekļuvi programmai un sniedzot 
pakalpojumus, lai palīdzētu tām projektu pieteikumu sagatavošanā. Citu starpā, Eiropas 
Parlaments nodrošināja, ka arī turpmāk darbosies ar lieliem panākumiem strādājošais 
palīdzības dienests un ka būs iespējams saņemt speciālistu padomus. Attiecībā uz Eiropas 
gada jautājumu par vardarbības apkarošanu tika panākts kompromiss - sniegt atsevišķu 
kopīgu paziņojumu. 

Referents un ēnu referenti atbalsta panākto kompromisa vienošanos, un tādēļ referents
ierosina pieņemt Padomes kopējo nostāju bez grozījumiem. 

  
1 pielikums 6483/2007


