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PR_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 − 2013 ustanovuje osobitný program na 
zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí 
a ohrozených skupín (Daphne III) ako súčasť všeobecného programu„Základné práva a 
spravodlivosť”
(16367/1/2006 – C6-0089/2007 –2005/0037A (COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16367/1/2006 – C6-0089/2007),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2005)0122)2, a na zmenený návrh (KOM(2006)0230)3,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3. poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s 
článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil 
jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  
1 Prijaté texty, 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Program DAPHNE je osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, 
mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín, ktorý úspešne funguje od 
svojho ustanovenia 24. januára 20001. Dňa 21. apríla 2004 vstúpil do svojej druhej fázy2 a na 
základe tohto rozhodnutia sa má začať tretia fáza programu. 

Dňa 13. apríla 2005 Komisia predložila Parlamentu a Rade návrh rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa na základe článku 152 Zmluvy o ES3 ustanovuje na obdobie 
rokov 2007 − 2013 osobitný program „Boj proti násiliu (Daphne), drogová prevencia a 
informovanosť“ ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť”.
Spojenie drogovej prevencie a informovanosti s bojom proti násiliu do jedného programu 
však vyvolalo námietky. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadali v listoch podpredsedovi Frattinimu z 23. 
septembra 2005 o to, aby sa tieto otázky riešili oddelene. Rovnakú požiadavku mu v liste z 
18. októbra 2005 adresovala spravodajkyňa a vo svojom stanovisku z 19. januára 20064 ju 
vyjadril aj Európsky hospodársky a sociálny výbor. 

Dňa 30. mája 20065 Komisia predložila zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 − 2013 ustanovuje osobitný program 
„Boj proti násiliu (Daphne)“ ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a 
spravodlivosť”. 

Parlament predložil svoje stanovisko 5. septembra 2006 v prvom čítaní, pričom prijal 53 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie6. 

Od konca septembra do polovice novembra 2006 sa uskutočnilo viacero neformálnych 
stretnutí medzi spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami, predstaviteľmi úradujúceho 
predsedníctva a zástupcami Komisie. Na základe neformálnych trojstranných rokovaní Rada 
schválila svoju spoločnú pozíciu a 20. novembra 2006 bol návrh znenia predložený Výboru 
pre práva žien a rodovú rovnosť. Vo svojom liste z 23. novembra 2006 Výbor pre práva žien a 
rodovú rovnosť uviedol, že ak by sa znenie – po právnom a jazykovom overení – prijalo ako 
spoločná pozícia Rady, výbor by odporučil, aby ho Parlament schválil bez ďalších zmien a 
doplnení.

Dňa 1. decembra 2006 dospela Rada k politickej dohode o návrhu spoločnej pozície. V súlade 
s článkom 251 zmluvy Rada jednomyseľne prijala spoločnú pozíciu 5. marca 20077.

Vo svojej spoločnej pozícii Rada prijala 32 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Parlamentu: 7 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v plnom rozsahu, 17 v zásade alebo 

  
1 Ú. v. ES L 034, 9.2.2000, s. 1-4.
2 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 1-8. 
3 KOM(2005)122, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
4 Ú. v. EÚ C 069, 21.3.2006, s. 1-5.
5 KOM(2006)230, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
6 P6_TA (2006)0333 z 5.9.2006, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
7 Spoločná pozícia 16367/1/2006.
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sčasti a v prípade 8 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bol dosiahnutý kompromis. Rada 
neprijala 21 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu. Ďalšie zmeny zo strany 
Rady boli odsúhlasené na neformálnych trojstranných rokovaniach.

V rámci kompromisu sa dohodlo, že Parlament a Rada vydajú spoločné vyhlásenie, v ktorom 
vyzvú Komisiu, aby zvážila možnosť vypracovať iniciatívu za Európsky rok boja proti násiliu 
voči deťom, mladým ľuďom a ženám1.

Pri schvaľovaní svojej spoločnej pozície Rada uznala úspech programu DAPHNE a 
jednomyseľne podporila pokračovanie programu v tretej fáze od roku 2007 do konca roku 
2013. Rada zároveň prijala hlavné ciele tak v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 
Parlamentu, ako aj v návrhu Komisie. Zvýšenie rozpočtu na 116 850 000 EUR (v porovnaní 
s 50 000 000 EUR na päťročný program Daphne II a 20 000 000 na štvorročný program 
Daphne I) vyjadruje uznanie významu a úspechov programu.

Pri rokovaní s Radou a Komisiou o spoločnej pozícii Parlament úspešne obhájil viacero 
svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na zlepšenie transparentnosti 
programu, zníženie byrokratického zaťaženia a tým uľahčenie prístupu mimovládnych 
organizácií k programu a poskytovanie služieb, ktoré im pomôžu pri príprave návrhov 
projektov. Parlament, okrem iného, zabezpečil, aby naďalej fungovala veľmi úspešná služba 
helpdesk a aby sa vytvorila expertná skupina poskytujúca odborné poradenstvo. V súvislosti s 
Európskym rokom boja proti násiliu bol dosiahnutý kompromis v podobe vydania spoločného 
vyhlásenia.

Spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia dosiahnutú kompromisnú dohodu podporujú, a preto 
spravodajkyňa navrhuje, aby sa spoločná pozícia Rady prijala bez ďalších zmien a doplnení.

  
1 Dodatok 6483/2007.


