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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 
speciaal programma tot voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren 
en vrouwen en tot bescherming van slachtoffers en risicogroepen in de periode 2007-
2013 (programma Daphne III), als onderdeel van het algemeen programma 
grondrechten en justitie
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16367/2006 – C6-0089/2007),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0122)2 en inzake het 
gewijzigde voorstel (COM(2006)0230)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en de Commissie.

  
1 Aangenomen teksten van 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Het Daphne-programma is speciaal bedoeld om geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen 
te voorkomen en tegen te gaan en slachtoffers en risicogroepen te beschermen. Sinds zijn 
instelling op 24 januari 20001 is het met succes aangewend. Op 21 april 2004 is het zijn 2de 
fase ingetreden2, en de bedoeling van dit besluit is om een 3de fase in te stellen.

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement en de Raad op 13 april 2005 een 
voorstel van besluit voorgelegd, tot instelling van het specifiek programma 
"Geweldbestrijding (Daphne) en drugspreventie en -voorlichting" in de periode 2007-2013, 
als onderdeel van het algemeen programma "Grondrechten en justitie", op grondslag van art. 
152 EG-verdrag3. Er is bezwaar gemaakt tegen de samenvoeging van zowel drugpreventie en 
-voorlichting als de strijd tegen geweld in één en hetzelfde programma, en in brieven van 
23 september 2005 van de Commissie rechten van de vrouw en gelijkheid van man en vrouw, 
en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, van 18 oktober 2005 
van de rapporteur, en in het advies van 19 januari 2006 van het Economisch en Sociaal 
Comité4 is ondervoorzitter Frattini gevraagd om de beide aangelegenheden afzonderlijk te 
behandelen.

De Europese Commissie heeft dan op 30 mei 2006 haar gewijzigd voorstel van besluit van het 
Europees Parlement en de Raad tot instelling van het specifiek programma 
"Geweldbestrijding (Daphne)" in de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen 
programma "Grondrechten en justitie" voorgelegd5.

Het Europees Parlement heeft zijn advies in 1ste lezing op 5 september 2006 uitgebracht en 
daarbij 53 amendementen op het voorstel van de Europese Commissie aangenomen6.

Van eind september tot half november 2006 hebben er een aantal informele vergaderingen 
tussen de rapporteur en de schaduwrapporteurs, de vertegenwoordigers van de voorzitter van 
de Raad en de Europese Commissie plaatsgevonden. Het gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad is door informeel driepartijenoverleg tot stand gekomen en de ontwerptekst is de 
Commissie rechten van de vrouw en gelijkheid van man en vrouw op 20 november 2006
voorgelegd.  In haar brief van 23 november 2006 stelt de parlementaire commissie dat ze, 
mocht de tekst na juridisch-technische vergelijking van de verschillende taalversies als 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad aangenomen worden, het Europees Parlement wil 
aanbevelen om hem zonder amendementen aan te nemen.

De Raad heeft zijn politiek vergelijk over een ontwerp van gemeenschappelijk standpunt op 
1 december 2006 bekend gemaakt. In overeenstemming met artikel 251 van het verdrag heeft 
hij zijn gemeenschappelijk standpunt op 5 maart 2007 aangenomen7.

  
1 PB L 34 van 9.2.2000, blz. 1-4.
2 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 1-8.
3 COM(2005)0122 - nog niet in het Publicatieblad verschenen.
4 PB C 69 van 21.3.2006, blz. 1-5.
5 COM(2006)0230 - nog niet in het Publicatieblad verschenen.
6 P6_TA (2006)0333 van 5.9.2006 - nog niet in het Publicatieblad verschenen.
7 Gemeenschappelijk standpunt 16367/1/2006.
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De Raad aanvaardt in zijn gemeenschappelijk standpunt 32 van de amendementen van het 
Europees Parlement: 7 volledig, 17 principieel of gedeeltelijk, en over 8 amendementen is hij 
tot een vergelijk gekomen. 21 amendementen van het Europees Parlement aanvaardt hij niet.  
Andere wijzigingen die de Raad aangebracht heeft, zijn op het informeel driepartijenoverleg 
overeengekomen.

Als onderdeel van het vergelijk is er ook overeengekomen dat het Europees Parlement en de 
Raad een gezamenlijke verklaring afleggen om de Europese Commissie te vragen om de 
mogelijkheid van een initiatief voor een Europees jaar van de strijd tegen geweld tegen 
kinderen, jongeren en vrouwen in overweging te nemen1.  

De Raad erkent in zijn gemeenschappelijk standpunt het welslagen van het Daphne-
programma en geeft zijn eenstemmige steun voor de voortzetting in een 3de fase van 2007 tot 
einde 2013. Hij neemt de voornaamste doelstellingen van zowel de amendementen van het 
Europees Parlement als het voorstel van de Europese Commissie over. De optrekking van de 
beschikbare middelen tot 116 850 000 euro (in vergelijking met de 50 miljoen euro voor de 
5 jarige periode van Daphne II en 20 miljoen voor de 4 jaar van Daphne I) toont zijn 
erkenning van het belang en de resultaten van het programma aan.

In de loop van de onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie over het 
gemeenschappelijk standpunt is het Europees Parlement erin geslaagd om een aantal van zijn 
amendementen te verdedigen die het programma willen vereenvoudigen door de 
administratieve last te verlichten, zodat het gemakkelijker binnen het bereik van NGO's komt, 
en door de NGO's hun projectvoorstellen te helpen opstellen. Zo heeft het er o.a. voor gezorgd 
dat de zeer succesvolle dienstverlening van het aanspreekpunt voortgezet wordt en dat er een 
denkgroep opgericht wordt om deskundig advies te verlenen. Voor het Europees jaar tegen 
geweld is er overeenstemming over een afzonderlijke gezamenlijke verklaring bereikt.

Het vergelijk dat uit de onderhandelingen voortgekomen is, heeft de steun van de rapporteur 
en de schaduwrapporteurs. De rapporteur stelt dan ook voor om het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad zonder amendementen aan te nemen.

  
1 Addendum 6483/2007.


