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Program Daphne III ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wspólnego sta-
nowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej
na lata 2007–2013 program szczegółowy zapobiegania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet
oraz walki z nią, a także ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu
ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (16367/1/2006 — C6-0089/2007 —

2005/0037A(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16367/1/2006 — C6-0089/2007) oraz właściwe oświadcze-
nie Rady i Parlamentu,

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) w sprawie wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0122) (2) oraz w sprawie zmienionego wniosku
(COM(2006)0230) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Praw Kobiet
i Równouprawnienia (A6-0147/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko i potwierdza oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji legislacyj-
nej;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego,
zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu
z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 75.
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Przemoc i zagrożenie przemocą stanowią naruszenie prawa do życia, bezpieczeństwa, wolności, godności
oraz integralności fizycznej i emocjonalnej, a także są poważnym zagrożeniem dla zdrowia fizycznego
i psychicznego ofiar takiego postępowania. Skutki przemocy, tak powszechnej we Wspólnocie, są poważ-
nym naruszeniem praw podstawowych i prawdziwą plagą, a zarazem przeszkodą w korzystaniu przez
wszystkich ludzi z przysługujących im obywatelskich praw do bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości.
Celem programu Daphne III jest zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz
ochrona ofiar i grup ryzyka. Mając na uwadze osiągnięcie tych celów, Parlament Europejski i Rada zachęcają
Komisję Europejską do rozważenia możliwości podjęcia inicjatywy w sprawie europejskiego roku walki
z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet.
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