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Τροπολογία 1
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη την θεματική έκθεση
2007 "Adolescents en soufffrance -
Plaidoyer pour une véritable prise en 
charge" της διαμεσολαβήτριας για
θέματα παιδιών της Γαλλικής
Δημοκρατίας,

Or. fr

Τροπολογία 2
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης 
που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη 
παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, από τις 4 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και 
τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 
σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο 
πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου και της 
10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στο πρόγραμμα 
δράσης της τέταρτης Παγκόσμιας 
Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο + 
10), Πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ισότητα των Φύλων,

Or. it
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Τροπολογία 3
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά 
νοιάζεται για τους εφήβους της και 
φοβάται γι' αυτούς ή ενίοτε τους φοβάται·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκεί να 
παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον 
οποίο μια κοινωνία μεταχειρίζεται τους 
εφήβους της για να αξιολογήσει τις 
ηθικές αξίες της και ότι "χρειάζεται ένα 
χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί",  με 
άλλα λόγια ότι η εκπαίδευση των νέων 
από τους γονείς τους στο πλαίσιο της 
οικογένειας ενίοτε απαιτεί μια κατάλληλη 
πλαισίωση,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά 
νοιάζεται για τους εφήβους της και ότι η 
εφηβική ηλικία είναι συχνά κρίσιμη 
λαμβάνοντας υπόψη ότι "χρειάζεται ένα 
χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί", με 
άλλα λόγια ότι, για να μπορούν τα παιδιά 
να εκπαιδευθούν στο πλαίσιο της 
οικογένειας, ενίοτε απαιτεί μια κατάλληλη 
πλαισίωση,

Or. cs

Τροπολογία 4
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά 
νοιάζεται για τους εφήβους της και
φοβάται γι' αυτούς ή ενίοτε τους φοβάται·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκεί να 
παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον 
οποίο μια κοινωνία μεταχειρίζεται τους 
εφήβους της για να αξιολογήσει τις 
ηθικές αξίες της και ότι "χρειάζεται ένα 
χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί", με 
άλλα λόγια ότι η εκπαίδευση των νέων 
από τους γονείς τους στο πλαίσιο της 
οικογένειας ενίοτε απαιτεί μια κατάλληλη 
πλαισίωση,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά 
νοιάζεται για τους εφήβους της και ότι 
είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών να τους
προστατεύει από την παραβατικότητα 
των ανηλίκων·
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Or. fr

Τροπολογία 5
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά 
νοιάζεται για τους εφήβους της και 
φοβάται γι' αυτούς ή ενίοτε τους φοβάται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκεί να 
παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον 
οποίο μια κοινωνία μεταχειρίζεται τους 
εφήβους της για να αξιολογήσει τις 
ηθικές αξίες της  και ότι "χρειάζεται ένα 
χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί", με 
άλλα λόγια ότι η εκπαίδευση των νέων 
από τους γονείς τους στο πλαίσιο της 
οικογένειας ενίοτε απαιτεί μια κατάλληλη 
πλαισίωση,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γενιά 
νοιάζεται για τους εφήβους της και 
φοβάται γι' αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κοινή αίσθηση είναι ότι η 
εγκληματικότητα των νέων αυξάνεται·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ζήτημα 
αφορά ένα ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του 
πληθυσμού και έχει αρνητικότερο 
αντίκτυπο από την εγκληματικότητα των 
ενηλίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
από τα θύματα της εγκληματικότητας 
των νέων είναι επίσης νέοι άνθρωποι·

Or. en

Τροπολογία 6
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έγνοια 
δεν είναι νέα και ότι δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι πρόκειται, σύμφωνα με τα 
κράτη μέλη, για μια μειονότητα των νέων -
οι περισσότεροι από τους εφήβους 
επιτυγχάνουν χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα 
προβλήματα να περάσουν από την 
παιδική ηλικία στην ενηλικίωση - και ότι 
πρέπει εξάλλου σήμερα να ρίξουμε φως 
στην αυξημένη ποικιλομορφία των 
εγκληματικών συμπεριφορών και να 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έγνοια 
δεν είναι νέα και ότι δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι πρόκειται για μια μειονότητα 
των νέων, 
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λάβουμε επίσης υπόψη τη μη 
συνειδητοποίηση και την ιδιαίτερα ελλιπή 
γνώση των ενηλίκων στον εν λόγω τομέα,

Or. en

Τροπολογία 7
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. επισημαίνοντας ότι η παραβατικότητα 
των ανηλίκων περιλαμβάνει ένα σύνολο 
αξιόποινων πράξεων για τις οποίες 
προβλέπονται ποινές από τις εθνικές 
νομοθεσίες και οι οποίες έχουν 
διαπραχθεί από ανηλίκους, ήτοι νέους 
που δεν έχουν την ηλικία της νόμιμης 
ενηλικίωσης,

Or. fr

Τροπολογία 8
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δεν 
πρέπει να εκλαμβάνονται γενικά σαν 
ομάδα κινδύνου ή ομάδα με ιδιαίτερη 
κλίση προς τη βία ή το έγκλημα·   
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα για τους 
νέους τα οποία υποστηρίζονται από τα 
ΜΜΕ και το ευρύ κοινό,  

Or. en
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Τροπολογία 9
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως 
η κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι 
σέκτες ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, 
αλλά αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη 
αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την 
πορνογραφία που προωθούνται κυρίως 
από το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα 
παιχνίδια όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", 
το "Jackass", το "happy slapping", τα 
φαινόμενα ομαδικών βιασμών, τα 
προϊόντα που καπνίζονται, πίνονται ή 
λαμβάνονται με ένεση, τις σωματικές 
αυτοτιμωρίες ή την εξύμνηση της 
ανορεξίας, υπερβολές των οποίων οι 
έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
αρχιτέκτονες και θύματα

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπεριφορά 
των νέων είναι σήμερα περισσότερο από 
ποτέ επηρεασμένη έντονα από τα ΜΜΕ, 
ιδίως από το Διαδίκτυο, καθώς και ότι  η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
παράνομη κατανάλωση καπνού, 
οινοπνεύματος, μαλακών ή σκληρών 
ναρκωτικών ή την επιρροή που έχουν οι 
σέκτες ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις,
την πρόωρη αφύπνιση της 
σεξουαλικότητας και την πορνογραφία, τα 
επικίνδυνα παιχνίδια όπως "το παιχνίδι της 
μαντήλας", το "Jackass", το "happy 
slapping",    

Or. cs

Τροπολογία 10
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αποτελεί 
καινούργιο θέμα ανησυχίας· ότι πρόκειται 
για φαινόμενο που σημειώνει αύξηση το 
οποίο αφορά εφήβους ολοένα και 
νεότερους· ότι αφορά πλέον μία ποικιλία 
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η κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι 
σέκτες ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, 
αλλά αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη 
αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την 
πορνογραφία που προωθούνται κυρίως 
από το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα παιχνίδια 
όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", το 
"Jackass", το "happy slapping", τα
φαινόμενα ομαδικών βιασμών, τα 
προϊόντα που καπνίζονται, πίνονται ή 
λαμβάνονται με ένεση, τις σωματικές 
αυτοτιμωρίες ή την εξύμνηση της 
ανορεξίας, υπερβολές των οποίων οι 
έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
αρχιτέκτονες και θύματα,

πόα συμπεριφορές, όπως τις πράξεις βίας 
έναντι άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών, την πρόωρη αφύπνιση της 
σεξουαλικότητας και την πορνογραφία που
διευκολύνονται κυρίως από το Διαδίκτυο
και τα φαινόμενα ομαδικών βιασμών,

Or. fr

Τροπολογία 11
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως η 
κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι σέκτες 
ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, αλλά 
αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη 
αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την 
πορνογραφία που προωθούνται κυρίως από 
το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα παιχνίδια 
όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", το 
"Jackass", το "happy slapping", τα 
φαινόμενα ομαδικών βιασμών, τα προϊόντα 
που καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται 
με ένεση, τις σωματικές αυτοτιμωρίες ή 
την εξύμνηση της ανορεξίας, υπερβολές 
των οποίων οι έφηβοι μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα αρχιτέκτονες και θύματα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως η 
κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι σέκτες 
ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, αλλά 
αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη 
αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την 
πορνογραφία που προωθούνται κυρίως από 
το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα παιχνίδια 
όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", το 
"Jackass" και το "happy slapping", οι 
βιασμοί και τα φαινόμενα ομαδικών 
βιασμών, η κατάχρηση προϊόντων που 
καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται με 
ένεση, τις σωματικές αυτοτιμωρίες ή την 
εξύμνηση των διατροφικών διαταραχών, 
υπερβολές των οποίων οι έφηβοι μπορεί να 
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είναι ταυτόχρονα αρχιτέκτονες και θύματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι προβληματικοί 
έφηβοι μπορεί να διαπράξουν εγκλήματα 
εις βάρος άλλων ανθρώπων των οποίων 
υπήρξαν οι ίδιοι πρωτύτερα θύματα,

Or. en

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως η 
κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι σέκτες 
ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, αλλά 
αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη 
αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την 
πορνογραφία που προωθούνται κυρίως από 
το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα παιχνίδια 
όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", το
"Jackass", το "happy slapping", τα 
φαινόμενα ομαδικών βιασμών, τα προϊόντα 
που καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται 
με ένεση, τις σωματικές αυτοτιμωρίες ή 
την εξύμνηση της ανορεξίας, υπερβολές 
των οποίων οι έφηβοι μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα αρχιτέκτονες και θύματα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας κατά 
προσώπων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως η 
κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι σέκτες 
ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, αλλά 
αφορά επίσης σήμερα την βία εις βάρος 
των γυναικών, την πρόωρη αφύπνιση της 
σεξουαλικότητας και την πορνογραφία που 
προωθούνται κυρίως από το Διαδίκτυο, τα 
επικίνδυνα παιχνίδια όπως "το παιχνίδι της 
μαντήλας", το "Jackass", το "happy 
slapping", τα φαινόμενα ομαδικών 
βιασμών, τα προϊόντα που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις 
σωματικές αυτοτιμωρίες ή την εξύμνηση 
της ανορεξίας, υπερβολές των οποίων οι 
έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
αρχιτέκτονες και θύματα,

Or. es
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Τροπολογία 13
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων δεν αφορά 
πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι 
άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή 
ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως 
η κάνναβις, την επιρροή που έχουν οι 
σέκτες ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, 
αλλά αφορά επίσης σήμερα την πρόωρη 
αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την 
πορνογραφία που προωθούνται κυρίως 
από το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα 
παιχνίδια όπως "το παιχνίδι της 
μαντήλας", το "Jackass", το "happy
slapping", τα φαινόμενα ομαδικών 
βιασμών, τα προϊόντα που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις 
σωματικές αυτοτιμωρίες ή την εξύμνηση 
της ανορεξίας, υπερβολές των οποίων οι 
έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
αρχιτέκτονες και θύματα,

Γ. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. επισημαίνοντας ότι σήμερα οι νέοι 
μπορούν να εκτίθενται περισσότερο σε 
νέες ανησυχητικές μορφές ψυχικού 
πόνου, ιδίως και λόγω της εισβολής της 
πορνογραφίας και μιας νέας εξάρτησης 
από την χρήση του Διαδικτύου,
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Or. fr

Τροπολογία 15
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. επισημαίνοντας το φαινόμενο της 
πολλαπλής εξάρτησης των νέων, το οποίο 
περιλαμβάνει το οινόπνευμα, τον καπνό, 
την κάνναβη και τα ψυχότροπα φάρμακα,

Or. fr

Τροπολογία 16
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. Για τους σκοπούς του παρόντος 
ψηφίσματος υιοθετείται στο σύνολο του 
κειμένου ο ακόλουθος ορισμός της 
«εγκληματικότητας των νέων»:

α. «Νέος είναι ένα παιδί ή ένα πρόσωπο 
νεαρής ηλικίας που στο πλαίσιο του 
νομικού συστήματος του αντίστοιχου 
κράτους μέλους μπορεί να 
αντιμετωπίζεται για τη διάπραξη 
αδικήματος διαφορετικά από έναν 
ενήλικο,
β. Αδίκημα είναι οποιαδήποτε 
συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που 
τιμωρείται από το νόμο στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου νομικού συστήματος,
Ο νεαρός παραβάτης ή εγκληματίας είναι 
παιδί ή νεαρό πρόσωπο που κατηγορείται 
ή έχει αποδειχθεί ότι έχει διαπράξει 
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αδίκημα,» (A/RES/40/33 UN Beijing 
Rules 29 Nov. 1985)

Or. en

Τροπολογία 17
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. Για τους σκοπούς του παρόντος 
ψηφίσματος υιοθετείται στο σύνολο του 
κειμένου ο ακόλουθος ορισμός της 
«εγκληματικότητας των νέων»:

γ. «Νέος είναι ένα παιδί ή ένα πρόσωπο 
νεαρής ηλικίας που στο πλαίσιο του 
νομικού συστήματος του αντίστοιχου 
κράτους μέλους μπορεί να 
αντιμετωπίζεται για τη διάπραξη 
αδικήματος διαφορετικά από έναν 
ενήλικο,
δ. Αδίκημα είναι οποιαδήποτε 
συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που 
τιμωρείται από το νόμο στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου νομικού συστήματος,
Ο νεαρός παραβάτης ή εγκληματίας είναι 
παιδί ή νεαρό πρόσωπο που κατηγορείται 
ή έχει αποδειχθεί ότι έχει διαπράξει 
αδίκημα,» (A/RES/40/33 UN Beijing 
Rules 29 Nov. 1985)..

Or. en

Τροπολογία 18
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
υπερβολές είναι ακόμη πιο ανησυχητικές 
διότι συχνά διευκολύνονται από τις νέες 
τεχνολογίες χάρη στις ανωνυμία την οποία 
προσφέρουν και τη συνακόλουθη 
ατιμωρησία, καθώς και από τον ελεύθερο 
χρόνο τον οποίο διαθέτουν πολλοί έφηβοι, 
αφού η εφηβεία έχει καταστεί περίοδος 
ζωής η οποία ξεκινάει νωρίτερα και 
τελειώνει ενίοτε πέραν της επίσημης 
ηλικίας της ωριμότητας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο 
αυτό είναι ακόμη περισσότερο 
ανησυχητικό αφού συχνά διευκολύνονται 
από τις νέες τεχνολογίες χάρη στις 
ανωνυμία την οποία προσφέρουν και τη 
συνακόλουθη ατιμωρησία,

Or. fr

Τροπολογία 19
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
υπερβολές είναι ακόμη πιο ανησυχητικές 
διότι συχνά διευκολύνονται από τις νέες 
τεχνολογίες χάρη στις ανωνυμία την
οποία προσφέρουν και τη συνακόλουθη 
ατιμωρησία, καθώς και από τον ελεύθερο 
χρόνο τον οποίο διαθέτουν πολλοί έφηβοι, 
αφού η εφηβεία έχει καταστεί περίοδος 
ζωής η οποία ξεκινάει νωρίτερα και 
τελειώνει ενίοτε πέραν της επίσημης 
ηλικίας της ωριμότητας,

Δ. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αντικοινωνική ή εγκληματική 
συμπεριφορά μπορεί να εκδηλώνεται από 
νέους και των δύο φύλων αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ενδείξεις κατά τις οποίες αυτή η 
συμπεριφορά αυξάνεται ανάμεσα στα 
κορίτσια,

Or. en

Τροπολογία 21
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια 
στο σύστημα δικαιοσύνης των ανηλίκων 
έχουν ιδιαίτερες νοητικές και οργανικές 
ανάγκες, οι οποίες απαιτούν 
προγράμματα και υπηρεσίες 
προσαρμοσμένα στο φύλο τους·
δεδομένου ότι πολλά από τα κορίτσια στο 
σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων 
έχουν υποστεί σεξουαλική, σωματική ή 
συναισθηματική κακοποίηση κάποιας 
μορφής· δεδομένου ότι πολλά από τα 
κορίτσια είναι μητέρες, πράγμα που 
αποτελεί μοναδικό σύνολο ζητημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του αποχωρισμού 
νεαρών μητέρων από τα παιδιά τους, 

Or. en
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Τροπολογία 22
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεανικές 
συμπεριφορές παραβίασης των κανόνων 
ή οι βιαιότητες των νέων έναντι άλλων 
αποτελούν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος 
στο οποίο κάθε συνιστώσα πρέπει να 
εμβαθύνει ατομικά προτού συνδέσει 
μεταξύ τους τους διάφορους παράγοντες, 
φέρνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο φως 
το σύνθετο χαρακτήρα του θέματος και 
τις προσεγγίσεις επίλυσης,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανόηση 
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
ορισμένων νέων και ο προσδιορισμός 
πιθανών αντιδράσεων σε αυτό, απαιτεί 
μια προσεκτική ματιά στους διάφορους, 
ενίοτε αλληλένδετους, παράγοντες που 
επιδρούν στη ζωή τους,

Or. en

Τροπολογία 23
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 
διαφορών στην αξιολόγηση της 
προβληματικής ανάλογα με τα κράτη 
μέλη, τις ατομικές ή συλλογικές 
πεποιθήσεις, τις κοινωνικές εξελίξεις, τις 
κατηγορίες παράβασης, τα δείγματα και 
τις μεθοδολογίες των μελετών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
δύσκολο να διατυπωθούν εκτιμήσεις σε 
πανενωσιακό επίπεδο σχετικά με την 
εγκληματικότητα των νέων, διότι τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
διαφορετικούς ορισμούς του ζητήματος, 
τα συστήματα δικαιοσύνης ανηλίκων 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 
διαφέρουν και τα όρια ηλικίας όσον 
αφορά την ποινική ευθύνη,

Or. en
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Τροπολογία 24
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι 
το κοινοτικό επίπεδο λήψης αποφάσεων 
δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις πολιτικές 
δραστηριότητες σ' αυτόν τον τομέα αλλά 
ότι η Ένωση θα μπορούσε, αντίθετα, να 
υποστηρίξει περαιτέρω τις διάφορες 
εθνικές πρωτοβουλίες με τη διάθεση 
προϋπολογισμών για προγράμματα που 
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις, τους 
ΜΚΟ ή τα δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι 
το κοινοτικό επίπεδο λήψης αποφάσεων 
δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις πολιτικές 
δραστηριότητες σ' αυτόν τον τομέα αλλά 
ότι η Ένωση θα μπορούσε, αντίθετα, να 
υποστηρίξει περαιτέρω τις διάφορες 
εθνικές πρωτοβουλίες με τη διάθεση 
προϋπολογισμών για προγράμματα που 
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις, τις 
οργανώσεις νέων, τους ΜΚΟ ή τα δίκτυα 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
πληροφοριών,

Or. it

Τροπολογία 25
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι 
το κοινοτικό επίπεδο λήψης αποφάσεων 
δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις πολιτικές 
δραστηριότητες σ' αυτόν τον τομέα αλλά 
ότι η Ένωση θα μπορούσε, αντίθετα, να 
υποστηρίξει περαιτέρω τις διάφορες 
εθνικές πρωτοβουλίες με τη διάθεση 
προϋπολογισμών για προγράμματα που 
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις, τους 
ΜΚΟ ή τα δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι 
το κοινοτικό επίπεδο λήψης αποφάσεων
δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις πολιτικές 
δραστηριότητες σ' αυτόν τον τομέα αλλά 
ότι η Ένωση θα μπορούσε, αντίθετα, να 
υποστηρίξει περαιτέρω τις διάφορες 
εθνικές πρωτοβουλίες με τη διάθεση 
προϋπολογισμών για προγράμματα που 
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις, τους 
ΜΚΟ, τις τοπικές και εθνικές ενώσεις 
που εργάζονται για και με τους νέους ή τα 
δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
και πληροφοριών,

Or. fr
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Τροπολογία 26
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, 
ότι το κοινοτικό επίπεδο λήψης 
αποφάσεων δεν μπορεί να συγκεντρώνει 
τις πολιτικές δραστηριότητες σ' αυτόν 
τον τομέα· αλλά ότι η Ένωση θα 
μπορούσε, αντίθετα, να υποστηρίξει 
περαιτέρω τις διάφορες εθνικές 
πρωτοβουλίες με τη διάθεση 
προϋπολογισμών για προγράμματα που 
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις, τους 
ΜΚΟ ή τα δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με 
την πολιτική και τη νομοθεσία των 
επιμέρους κρατών μελών, είναι αναγκαία 
μια κοινή στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για 
την καταπολέμηση και την αποτροπή της 
νεανικής εγκληματικότητας, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό 
το ζήτημα·   μια τέτοια στρατηγική θα 
περιελάμβανε υπάρχοντα προγράμματα 
της ΕΕ που αφορούν τη νεανική 
εγκληματικότητα και θα συνέδεε εθνικές 
κυβερνήσεις, ΜΚΟ και άλλα σχετικά 
δίκτυα ειδικών, προκειμένου να υπάρξει 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες 
πολιτικές και να αναπτυχθούν μέσα 
πολιτικής που θα στοχεύουν ειδικά στη 
νεανική εγκληματικότητα,

Or. en

Τροπολογία 27
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των 
νέων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόφαση για τον περιορισμό των ατομικών 
ελευθεριών: κάθε άνθρωπος είναι ένας 
άνθρωπος" ανεξάρτητα από την 
κοινωνικοοικονομική κατάστασή του  και 
κάθε πολίτης θα πρέπει, κατά συνέπεια, 

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των 
νέων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόφαση για τον περιορισμό των ατομικών 
ελευθεριών ούτε για διακρίσεις λόγω 
φύλου, εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας 
ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού,
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να μπορεί να δράσει για το δικό του καλό 
και για το καλό του άλλου,

Or. en

Τροπολογία 28
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των 
νέων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόφαση για τον περιορισμό των ατομικών 
ελευθεριών: "κάθε άνθρωπος είναι ένας 
άνθρωπος" ανεξάρτητα από την 
κοινωνικοοικονομική κατάστασή του και 
κάθε πολίτης θα πρέπει, κατά συνέπεια, 
να μπορεί να δράσει για το δικό του καλό 
και για το καλό του άλλου,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των 
νέων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόφαση για τον περιορισμό των ατομικών 
ελευθεριών,     

Or. cs

Τροπολογία 29
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων μεταξύ 
άλλων: η οικογενειακή παράμετρος, η 
κατάλληλη οικονομική και κοινωνική 
στήριξη, η ισότητα των φύλων και η 
παιδεία, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών αξιών και των αξιών του 
πολίτη καθώς και των δικαιωμάτων στην 
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αναπαραγωγή για τις γυναίκες. Μια 
τέτοια ολοκληρωμένη πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει από τα πρώτα χρόνια στη 
διαδικασία της κοινωνικοποίησης της 
νεολαίας,

Or. en

Τροπολογία 30
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
μιας πανενωσιακής κοινής στρατηγικής 
απαιτεί τη διάθεση συγκεκριμένων 
δημοσιονομικών πόρων, όπως την 
εισαγωγή γραμμών του προϋπολογισμού 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προκειμένου να βοηθηθούν ξεκάθαρα τα 
προγράμματα εγκληματικότητας των 
νέων,

Or. en

Τροπολογία 31
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να 
καταστούν η πλέον δυναμική οικονομία 
στον κόσμο που θα βασίζεται στη γνώση, 
ενώ οι προτεραιότητες έχουν 
μεταστραφεί στην ανάγκη για μια 
οικονομία που θα βασίζεται στην κοινή 

Θ. διαγράφεται
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λογική,

Or. fr

Τροπολογία 32
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να 
καταστούν η πλέον δυναμική οικονομία 
στον κόσμο που θα βασίζεται στη γνώση,
ενώ οι προτεραιότητες έχουν 
μεταστραφεί στην ανάγκη για μια 
οικονομία που θα βασίζεται στην κοινή 
λογική,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να 
καταστούν η πλέον δυναμική οικονομία 
στον κόσμο που θα βασίζεται στη γνώση
και μία κοινωνία με δυνατότητες 
ενσωμάτωσης η οποία να φθάσει σε 
υψηλό επίπεδο απασχόλησης και 
ισότητας προβαίνοντας σε 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων,

Or. es

Τροπολογία 33
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να 
καταστούν η πλέον δυναμική οικονομία 
στον κόσμο που θα βασίζεται στη γνώση, 
ενώ οι προτεραιότητες έχουν 
μεταστραφεί στην ανάγκη για μια 
οικονομία που θα βασίζεται στην κοινή 
λογική,

Θ. διαγράφεται

Or. en



AM\833351EL.doc 21/80 PE450.591v01-00

EL

Τροπολογία 34
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θa. επισημαίνοντας ότι κάθε πολιτική ως 
προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στην αγορά εργασίας έχει 
συνέπειες στην διαθεσιμότητα των 
γυναικών και των ανδρών στην 
οικογενειακή εστία, οιεσδήποτε και αν 
είναι οι ευθύνες που έχουν αναλάβει,

Or. fr

Τροπολογία 35
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική ευθύνη 
στη διαμόρφωση των ανθρώπινων και 
κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών 
γενεών θα πρέπει πρώτα απ' όλα να 
προσεγγισθεί ως διακύβευμα κοινωνικής 
συνοχής με οικονομικούς όρους, 
προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτός 
ο συσχετισμός μεταξύ των πολιτικών της 
ισότητας ευκαιριών, της αποτελεσματικής 
άσκησης της γονικής εξουσίας και της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας των 
νέων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική ευθύνη 
στη διαμόρφωση των ανθρώπινων και 
κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών 
γενεών θα πρέπει πρώτα απ' όλα να 
προσεγγισθεί ως μέσο κοινωνικής συνοχής 
με οικονομικούς όρους, προκειμένου να 
γίνει καλύτερα αντιληπτός ο συσχετισμός 
μεταξύ των πολιτικών της ισότητας 
ευκαιριών, της αποτελεσματικής άσκησης 
της γονικής εξουσίας και της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας των 
νέων,

Or. it
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Τροπολογία 36
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική 
ευθύνη στη διαμόρφωση των 
ανθρώπινων και κοινωνικών ικανοτήτων 
των μελλοντικών γενεών θα πρέπει πρώτα 
απ' όλα να προσεγγισθεί ως διακύβευμα 
κοινωνικής συνοχής με οικονομικούς 
όρους, προκειμένου να γίνει καλύτερα 
αντιληπτός ο συσχετισμός μεταξύ των 
πολιτικών της ισότητας ευκαιριών, της 
αποτελεσματικής άσκησης της γονικής 
εξουσίας και της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας των νέων,

Ι. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί υπογραμμίζουν τη 
σπουδαιότητα της γονικής ευθύνης για την 
ανάπτυξη του παιδιού και τη διαμόρφωση 
των ανθρώπινων και κοινωνικών 
ικανοτήτων του, καθώς και τη 
σπουδαιότητα της γονικής επαγρύπνησης 
και δέσμευσης στην καταπολέμηση των 
νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των 
κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι άλλων,
και ότι διαπιστώνεται, αντίθετα, ότι αυτοί 
οι ίδιοι οργανισμοί δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
υλικών συνθηκών στην 
αποτελεσματικότητα της γονικής 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί υπογραμμίζουν τη 
σπουδαιότητα της γονικής ευθύνης για την 
ανάπτυξη του παιδιού και τη διαμόρφωση 
των ανθρώπινων και κοινωνικών 
ικανοτήτων του, καθώς και τη 
σπουδαιότητα της γονικής επαγρύπνησης 
και δέσμευσης στην καταπολέμηση των 
νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των 
κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι άλλων·
και ότι διαπιστώνεται, αντίθετα, ότι αυτοί 
οι ίδιοι οργανισμοί δεν λαμβάνουν 
επαρκώς υπόψη τους άλλους κοινωνικο-
οικονομικούς παράγοντες της 
παραβατικότητας των ανηλίκων, όπως η 
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εξουσίας χωρίς άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά απασχόλησης και χωρίς να 
τιμωρούνται από μια λανθάνουσα 
επισφάλεια στα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, κατά τρόπο 
άμεσο ή με μεταγενέστερες συνέπειες,

σχολική αποτυχία, η βία στο σχολείο ή 
ακόμη η έλλειψη προγραμμάτων 
πρόληψης τα οποία να υποστηρίζονται 
από τις δημόσιες αρχές,

Or. fr

Τροπολογία 38
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί υπογραμμίζουν τη 
σπουδαιότητα της γονικής ευθύνης για 
την ανάπτυξη του παιδιού και τη 
διαμόρφωση των ανθρώπινων και 
κοινωνικών ικανοτήτων του, καθώς και 
τη σπουδαιότητα της γονικής 
επαγρύπνησης και δέσμευσης στην 
καταπολέμηση των νεανικών 
συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων ή 
των βιαιοτήτων έναντι άλλων, και ότι
διαπιστώνεται, αντίθετα, ότι αυτοί οι 
ίδιοι οργανισμοί δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
υλικών συνθηκών στην 
αποτελεσματικότητα της γονικής 
εξουσίας χωρίς άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά απασχόλησης και χωρίς να 
τιμωρούνται από μια λανθάνουσα 
επισφάλεια στα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, κατά τρόπο 
άμεσο ή με μεταγενέστερες συνέπειες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί και τη σπουδαιότητα της 
γονικής δέσμευσης στην καταπολέμηση 
των νεανικών συμπεριφορών παραβίασης 
των κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι 
άλλων· λαμβάνοντας υπόψη  ότι δεν 
δίνεται αρκετή έμφαση στη σχετικότητα 
της παραμέτρου της κοινωνικής συνοχής, 
όσον αφορά την αμοιβαία σχέση μεταξύ
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
αφενός και εγκληματικότητας των νέων 
αφετέρου, 

Or. en
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Τροπολογία 39
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι 
επιχειρήσεις αναμένουν, όπως είναι 
απόλυτα φυσιολογικό, από τους 
μαθητευόμενούς τους ή από τους νέους 
επαγγελματίες όχι μόνο τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες, αλλά επίσης 
"ελαστικές ικανότητες" όσον αφορά τις 
ανθρώπινες και κοινωνικές ικανότητες, 
χωρίς οι πολιτικοί οργανισμοί να 
αντιμετωπίζουν με την ίδια ειλικρίνεια το 
άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος που 
είναι σύμφυτο στις επενδύσεις στην 
κατάρτιση των μελλοντικών γενεών με 
αυτές τις ικανότητες, ενώ κάθε άλλη 
επένδυση προς όφελος του κοινού καλού 
συνήθως μετράται μέσω του ΑΕΠ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι 
επιχειρήσεις αναμένουν, όπως είναι 
απόλυτα φυσιολογικό, από τους 
μαθητευόμενούς τους ή από τους νέους 
επαγγελματίες όχι μόνο τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες, αλλά επίσης 
"ελαστικές ικανότητες" όσον αφορά τις 
ανθρώπινες και κοινωνικές ικανότητες, 
χωρίς οι πολιτικοί οργανισμοί να 
αντιμετωπίζουν με την ίδια ειλικρίνεια το 
άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος που 
είναι σύμφυτο στις επενδύσεις στην 
κατάρτιση των μελλοντικών γενεών με 
αυτές τις ικανότητες στον αναγκαίο 
βαθμό,

Or. cs

Τροπολογία 40
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι 
επιχειρήσεις αναμένουν, όπως είναι 
απόλυτα φυσιολογικό, από τους 
μαθητευόμενούς τους ή από τους νέους 
επαγγελματίες όχι μόνο τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητες, αλλά επίσης 
"ελαστικές ικανότητες" όσον αφορά τις 
ανθρώπινες και κοινωνικές ικανότητες,
χωρίς οι πολιτικοί οργανισμοί να 
αντιμετωπίζουν με την ίδια ειλικρίνεια το 
άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος που 

ΙΒ. διαγράφεται
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είναι σύμφυτο στις επενδύσεις στην 
κατάρτιση των μελλοντικών γενεών με 
αυτές τις ικανότητες, ενώ κάθε άλλη 
επένδυση προς όφελος του κοινού καλού 
συνήθως μετράται μέσω του ΑΕΠ,

Or. en

Τροπολογία 41
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με 
τους στόχους και δεσμεύσεις που 
περιλαμβάνονται στην Στρατηγική της 
Λισαβόνας και της Ευρώπης 2020, 
ορισμένα κράτη μέλη μειώνουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τους πόρους και τις 
επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης,

Or. it

Τροπολογία 42
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την τάση να 
υπόκεινται οι άνδρες και οι γυναίκες στις 
διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις μιας 
κακώς ελεγχόμενης ευελιξίας με 
ασφάλεια την οποία επιβάλλει η αγορά 
απασχόλησης με το πρόσχημα μιας 
μεγαλύτερης απόδοσης, η οποία θέτει 
ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα, 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

ΙΓ. διαγράφεται
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ακολουθείται μια ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών σχέσεών τους, 
ευνοώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 
ατομική και τη συλλογική συνείδηση, 
ελευθερία και ευθύνη,

Or. cs

Τροπολογία 43
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την τάση να 
υπόκεινται οι άνδρες και οι γυναίκες στις 
διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις μιας 
κακώς ελεγχόμενης ευελιξίας με ασφάλεια 
την οποία επιβάλλει η αγορά 
απασχόλησης με το πρόσχημα μιας
μεγαλύτερης απόδοσης, η οποία θέτει 
ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα, 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
ακολουθείται μια ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία προσαρμοσμένη
στις ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών σχέσεών τους, ευνοώντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο την ατομική και τη 
συλλογική συνείδηση, ελευθερία και 
ευθύνη,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την τάση της 
αγοράς εργασίας να υπόκεινται οι άνδρες 
και οι γυναίκες στις διαρκώς μεγαλύτερες 
απαιτήσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης 
απόδοσης, πράγμα το οποίο αντιβαίνει 
προς την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
ανθρώπων στο πλαίσιο των κοινωνικών 
σχέσεών τους, ευνοώντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο την ατομική και τη συλλογική 
συνείδηση, ελευθερία και ευθύνη,

Or. es

Τροπολογία 44
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την τάση να 
υπόκεινται οι άνδρες και οι γυναίκες στις 
διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις μιας 
κακώς ελεγχόμενης ευελιξίας με ασφάλεια 
την οποία επιβάλλει η αγορά 
απασχόλησης με το πρόσχημα μιας 
μεγαλύτερης απόδοσης, η οποία θέτει 
ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα, 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
ακολουθείται μια ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών σχέσεών τους, 
ευνοώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 
ατομική και τη συλλογική συνείδηση, 
ελευθερία και ευθύνη,

ΙΓ. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η μητρότητα 
και η παιδική ηλικία δικαιούνται βοήθειας 
και ειδικής πρόνοιας και ότι οι γονείς 
έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να 
επιλέξουν το είδος εκπαίδευσης που θα 
δώσουν στα παιδιά τους,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις 
διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
απορρέουν από αυτήν, η μητρότητα και η 
παιδική ηλικία δικαιούνται βοήθειας και 
ειδικής πρόνοιας και ότι οι γονείς έχουν 
κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να 
επιλέξουν το είδος εκπαίδευσης που θα 
δώσουν στα παιδιά τους,

Or. pl
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Τροπολογία 46
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η μητρότητα 
και η παιδική ηλικία δικαιούνται βοήθειας 
και ειδικής πρόνοιας και ότι οι γονείς 
έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να 
επιλέξουν το είδος εκπαίδευσης που θα 
δώσουν στα παιδιά τους,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου χαρακτηρίζει την οικογένεια 
ως τη φυσική και θεμελιώδη μονάδα της 
κοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει μη 
συμβατικές οικογενειακές μονάδες όπως 
τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ανύπαντρα 
ζευγάρια και τις μονογονεϊκές οικογένειες
και ότι οι γονείς έχουν κατά προτεραιότητα 
το δικαίωμα να επιλέξουν το είδος 
εκπαίδευσης που θα δώσουν στα παιδιά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 47
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η μητρότητα 
και η παιδική ηλικία δικαιούνται βοήθειας 
και ειδικής πρόνοιας και ότι οι γονείς 
έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα 
να επιλέξουν το είδος εκπαίδευσης που θα 
δώσουν στα παιδιά τους,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η μητρότητα 
και η παιδική ηλικία δικαιούνται βοήθειας 
και ειδικής πρόνοιας και ότι οι γονείς 
έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να 
στηρίζουν αυτά τα ρητά δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 48
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
και δυστυχώς ούτε πάντοτε το πλέον 
καθοριστικό,

Or. pl

Τροπολογία 49
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,
επισημαίνοντας ότι και άλλοι κοινωνικο-
οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν την 
ανάπτυξη του παιδιού,

Or. fr
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Τροπολογία 50
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η 
οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί το μόνο 
εμπλεκόμενο περιβάλλον ούτε 
αναγκαστικά αυτό με τη μεγαλύτερη 
επιρροή,

Or. en

Τροπολογία 51
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό· 
επισημαίνεται η κοινωνικο-οικονομική 
περιθωριοποίηση ως αιτία εγκληματικής 
συμπεριφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 52
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια 
είναι αναμφισβήτητα το πρώτο περιβάλλον 
κοινωνικοποίησης του παιδιού, της 
αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η οικογένεια, παραδοσιακή ή όχι, είναι 
κεντρικός παράγων στην εξασφάλιση 
υγιούς, ασφαλούς και θρεπτικού 
περιβάλλοντος κατά τα χρόνια ανάπτυξης 
του παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογένεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας 
από την άποψη της αποτροπής καθώς 
και της επανένταξης ενός νέου που 
διέπραξε αξιόποινες πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 53
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η 
οικογένεια είναι αναμφισβήτητα το πρώτο 
περιβάλλον κοινωνικοποίησης του παιδιού, 
της αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του, δεν αποτελεί πλέον 
σήμερα το μόνο εμπλεκόμενο περιβάλλον 
ούτε και πάντοτε το πλέον καθοριστικό,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια 
είναι αναμφισβήτητα το πρώτο περιβάλλον 
κοινωνικοποίησης του παιδιού, της 
αντίληψής του για τον κόσμο και των 
συμπεριφορών του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η οικογένεια, παραδοσιακή ή όχι, είναι 
κεντρικός παράγων στην εξασφάλιση 
υγιούς, ασφαλούς και θρεπτικού 
περιβάλλοντος κατά τα χρόνια ανάπτυξης 
του παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογένεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας 
από την άποψη της αποτροπής καθώς 
και της επανένταξης ενός νέου που 



PE450.591v01-00 32/80 AM\833351EL.doc

EL

διέπραξε αξιόποινες πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 54
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕa. λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα 
ιδρύματα, όπως παιδικοί σταθμοί, 
σχολεία, παιδικές και νεανικές 
οργανώσεις, συμβάλλουν στην 
κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων, 

Or. en

Τροπολογία 55
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. επισημαίνοντας ότι το σχολείο 
διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο και 
ότι, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμη η 
ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των δύο 
γονέων και των διδασκόντων με σκοπό 
την καλύτερη πλαισίωση των νέων στο 
σχολείο,

Or. fr
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Τροπολογία 56
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
στην οικογένεια έχει καταστρεπτικές 
συνέπειες στη σωματική και διανοητική 
ευεξία της νεότερης γενιάς και κατά 
συνέπεια στην κοινωνική κατάσταση 
συνολικά,

Or. pl

Τροπολογία 57
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
δύσκολο να καταταγούν σε γενικές 
κατηγορίες οι αιτίες οι οποίες οδηγούν 
έναν ανήλικο να υιοθετήσει εγκληματική 
συμπεριφορά, στο μέτρο που η διαδρομή 
που τον οδηγεί σε μορφές συμπεριφορών 
κοινωνικά αποκλίνουσες και τελικά 
εγκληματικές, εξηγείται σε κάθε 
περίπτωση από ατομικές και ειδικές 
περιστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν σ' αυτό 
που έχει ζήσει και στους βασικούς πόλους 
γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται κάθε 
παιδί και κάθε έφηβος, δηλαδή η 
οικογένεια, το σχολείο, οι γύρω, καθώς και 
σε ένα ευρύτερο επίπεδο το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο 
οποίο ζει,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν οι παράγοντες 
που οδηγούν σε εγκληματικές μορφές 
συμπεριφοράς, καθώς περιλαμβάνουν το 
χαρακτήρα του καθενός, ατομικές και 
ειδικές περιστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν 
σ' αυτό που έχει ζήσει και στους βασικούς 
πόλους γύρω από τους οποίους 
αναπτύσσεται κάθε παιδί και κάθε έφηβος, 
δηλαδή η οικογένεια, το σχολείο, οι γύρω, 
καθώς και σε ένα ευρύτερο επίπεδο το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο 
οποίο ζει,

Or. en
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Τροπολογία 58
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
δύσκολο να καταταγούν σε γενικές 
κατηγορίες οι αιτίες οι οποίες οδηγούν 
έναν ανήλικο να υιοθετήσει εγκληματική 
συμπεριφορά, στο μέτρο που η διαδρομή 
που τον οδηγεί σε μορφές συμπεριφορών 
κοινωνικά αποκλίνουσες και τελικά 
εγκληματικές, εξηγείται σε κάθε 
περίπτωση από ατομικές και ειδικές 
περιστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν σ' αυτό 
που έχει ζήσει και στους βασικούς πόλους 
γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται κάθε 
παιδί και κάθε έφηβος, δηλαδή η 
οικογένεια, το σχολείο, οι γύρω, καθώς και 
σε ένα ευρύτερο επίπεδο το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο 
οποίο ζει, 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
δύσκολο να καταταγούν σε γενικές 
κατηγορίες οι αιτίες οι οποίες οδηγούν 
έναν ανήλικο να υιοθετήσει εγκληματική 
συμπεριφορά, στο μέτρο που η διαδρομή 
που τον οδηγεί σε μορφές συμπεριφορών 
κοινωνικά αποκλίνουσες και τελικά 
εγκληματικές, εξηγείται σε κάθε 
περίπτωση από ατομικές και ειδικές 
περιστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν σ' αυτό 
που έχει ζήσει και στους βασικούς πόλους 
γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται κάθε 
παιδί και κάθε έφηβος, δηλαδή η 
οικογένεια, το σχολείο, οι γύρω, καθώς και 
σε ένα ευρύτερο επίπεδο το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο 
οποίο ζει, συχνά οδηγούν σε καταστάσεις 
που δημιουργούν τις αιτίες της 
εγκληματικής συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον παράγοντα της ανεργίας, ο 
οποίος θεωρείται κεντρικός παράγων που 
οδηγεί τους νεαρούς παραβάτες στη 
σφαίρα της οικονομικής και κοινωνικής 
αστάθειας,  

Or. en

Τροπολογία 59
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συναισθηματική και κοινωνική 
συμπεριφορά του παιδιού οργανώνεται 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
διαμόρφωση της κοινωνικής 
συμπεριφοράς του παιδιού και τη 
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βασικά κατά τη διάρκεια των πρώτων 
ετών της ζωής του μέσω της σχέσης 
κυρίως με τη μητέρα, τον πατέρα ή το 
ενήλικο άτομο που έχει τη φροντίδα του 
παιδιού,

συγκρότηση των κοινωνικών του 
σχέσεων μεγάλη επίδραση ασκεί το 
δέσιμο με τη μητέρα, τον πατέρα ή το 
ενήλικο άτομο που έχει τη φροντίδα του 
παιδιού κατά τη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων της ζωής του, το ίδιο όμως ισχύει 
και για το περιβάλλον εκτός οικογένειας, 
ιδίως οι προσχολικές και σχολικές 
εγκαταστάσεις κάθε είδους, κι αυτό 
πρωτίστως στις οικογένειες όπου και οι 
δύο γονείς ασκούν το επάγγελμά τους, 

Or. cs

Τροπολογία 60
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
καταιγισμός εικόνων ακραίων σκηνών 
βίας και πορνογραφικού υλικού από τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα 
οπτικοακουστικά μέσα, όπως τα 
παιχνίδια, την τηλεόραση και το 
διαδίκτυο, καθώς και η εκμετάλλευση, 
από τα μέσα ενημέρωσης, της εικόνας 
ανήλικων θυμάτων και δραστών, 
φτάνουν πολλές φορές στα όρια της 
παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των παιδιών και διαμορφώνουν πρότυπα 
εκτεταμένης χρήσης βίας ως μέρος της 
καθημερινής ζωής,

Or. es

Τροπολογία 61
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
που ζουν στη φτώχεια είναι σοβαρά 
εκτεθειμένα στον κίνδυνο του 
υποσιτισμού, της ελλιπούς παιδείας, της 
βίας και της εγκληματικής συμπεριφοράς, 

Or. en

Τροπολογία 62
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. επισημαίνοντας την απαίτηση για 
κοινωνική, νομική και οικονομική 
αναγνώριση της δραστηριότητας 
παροχής φροντίδων, ως "αόρατης" 
απασχόλησης, η οποία εξακολουθεί να 
παραμένει δραστηριότητα κυρίως 
γυναικεία, και προς σκοπόν αξιολόγησης 
της διάστασής της στο επίπεδο της 
διαφορά μισθών (gender pay gap),

Or. it

Τροπολογία 63
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
επισημανθεί σε πολυάριθμες μελέτες ότι η 
αύξηση της εγκληματικότητας των νέων 
έχει καταγραφεί σε κράτη με ιδιαίτερα 
εκρηκτικό μείγμα φυλετικής έντασης, 
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φτώχειας, χρήσης ναρκωτικών, 
διαλυμένων οικογενειών, ανεργίας και 
αποξένωσης ή σε κράτη που 
αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπο ραγδαίων 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών,

Or. en

Τροπολογία 64
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να ορισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έννοια 
της πολλαπλής διάκρισης υπό το πρίσμα 
των δεικτών του ΑΕΠ,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο
να ορισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έννοια 
της πολλαπλής διάκρισης,

Or. en

Τροπολογία 65
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να ορισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έννοια 
της πολλαπλής διάκρισης υπό το πρίσμα 
των δεικτών του ΑΕΠ,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο 
να επανεκτιμηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 
έννοια της πολλαπλής διάκρισης -καθώς 
περιλαμβάνει την εκτίμηση διαφόρων 
εθνοτικών μειονοτήτων, κοινωνικο-
οικονομικών παραγόντων και φύλου- και 
να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με το ύψος 
των εσόδων,

Or. en
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Τροπολογία 66
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
δοθεί ο λόγος στους εφήβους προκειμένου 
να τους επιτρέψει να εκφράσουν τις 
προσδοκίες τους έναντι της κοινωνίας,
για να αποφευχθεί μια τυφλή και χωρίς 
περίσκεψη πολιτική ασφάλειας, όπως 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Γνωρίζετε που είναι το παιδί σας τώρα;" 
που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση της 
Σλοβακίας για την ευαισθητοποίηση των 
γονέων ως εργαλείο πρόληψης,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
ληφθεί υπόψη η κατάσταση των εφήβων,  
για να αποφευχθεί μια τυφλή και χωρίς 
περίσκεψη πολιτική ασφάλειας, όπως 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Γνωρίζετε που είναι το παιδί σας τώρα;" 
που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση της 
Σλοβακίας για την ευαισθητοποίηση των 
γονέων ως εργαλείο πρόληψης

Or. pl

Τροπολογία 67
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
δοθεί ο λόγος στους εφήβους προκειμένου 
να τους επιτρέψει να εκφράσουν τις 
προσδοκίες τους έναντι της κοινωνίας, για 
να αποφευχθεί μια τυφλή και χωρίς 
περίσκεψη πολιτική ασφάλειας, όπως 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Γνωρίζετε που είναι το παιδί σας 
τώρα;" που έθεσε σε εφαρμογή η 
κυβέρνηση της Σλοβακίας για την 
ευαισθητοποίηση των γονέων ως 
εργαλείο πρόληψης,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
δοθεί ο λόγος στους εφήβους προκειμένου 
να τους επιτρέψει να εκφράσουν τις 
προσδοκίες τους έναντι της κοινωνίας,

Or. fr
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Τροπολογία 68
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
δοθεί ο λόγος στους εφήβους προκειμένου 
να τους επιτρέψει να εκφράσουν τις 
προσδοκίες τους έναντι της κοινωνίας, 
για να αποφευχθεί μια τυφλή και χωρίς 
περίσκεψη πολιτική ασφάλειας, όπως 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Γνωρίζετε που είναι το παιδί σας 
τώρα;" που έθεσε σε εφαρμογή η 
κυβέρνηση της Σλοβακίας για την 
ευαισθητοποίηση των γονέων ως 
εργαλείο πρόληψης,

Κ. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες 
του Παγκόσμιου Κινήματος των 
Μητέρων οι οποίες επιβεβαιώνουν τη 
χρησιμότητα του να ζητείται από τις 
μητέρες οι οποίες ζουν σε προβληματικές 
συνοικίες να συμμετέχουν στενά στην 
εκπόνηση, στην εφαρμογή, στην εκτέλεση 
και στην αξιολόγηση των κρατικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων,

ΚΑ. διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 70
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν 
ψήφισμα στοχεύει ειδικότερα στο 
συσχετισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών 
και κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
ισότητας ευκαιριών και της
αποτελεσματικής άσκησης της γονικής 
ευθύνης καθώς και του αντικτύπου τους 
στην ατομική ελευθερία και ευθύνη, στην 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, στη 
διαμόρφωση του ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών 
γενεών και στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν 
ψήφισμα στοχεύει ειδικότερα στο 
συσχετισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών 
και κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
ισότητας ευκαιριών καθώς και του 
αντικτύπου τους στην ατομική ελευθερία 
και ευθύνη, στην αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών, στη διαμόρφωση του ανθρώπινου 
και κοινωνικού κεφαλαίου των 
μελλοντικών γενεών και στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των 
νέων,

Or. en

Τροπολογία 71
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν 
ψήφισμα στοχεύει ειδικότερα στο 
συσχετισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών 
και κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
ισότητας ευκαιριών και της
αποτελεσματικής άσκησης της γονικής 
ευθύνης καθώς και του αντικτύπου τους
στην ατομική ελευθερία και ευθύνη, στην 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, στη 
διαμόρφωση του ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών 
γενεών και στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν 
ψήφισμα στοχεύει ειδικότερα στο 
συσχετισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών 
και κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
ισότητας ευκαιριών καθώς και του 
αντικτύπου του στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων,
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Τροπολογία 72
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα πολυάριθμα προγράμματα ανταλλαγών 
των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών τα οποία αξιοποιούν το 
γεγονός ότι οι νέοι παίρνουν τον λόγο, 
όπως συμβαίνει και με το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα "Γνωρίζετε που είναι το παιδί 
σας τώρα;",

Or. fr

Τροπολογία 73
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να ανοίξει μια συζήτηση, όσον 
αφορά την οικιακή εργασία, σχετικά με 
την έννοια των διακρίσεων οι οποίες 
συνδέονται με τη χρήση της άδειας 
μητρότητας και πατρότητας ή γονικής 
και οικογενειακής άδειας, για να 
διαπιστωθεί εάν οι διακρίσεις αυτές είναι 
μορφές διακρίσεων που συνδέονται με το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να καθοριστεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο η έννοια των πολλαπλών 
διακρίσεων,

Or. fr
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Τροπολογία 74
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βάση 
του συμφώνου μεταξύ φύλων, γενεών και 
λαών πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
οργάνωσης της επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, δηλαδή συμβιβασμού 
των οικονομικών και παραγωγικών 
απαιτήσεων της επαγγελματικής 
εργασίας με τη δυνατότητα επιλογής του 
χρόνου και των υποχρεώσεων, εντός ενός 
πλαισίου δικαιωμάτων και ευθυνών που 
ορίζονται νομοθετικά και συμβατικά,

Or. fr

Τροπολογία 75
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ δ. επισημαίνοντας ότι τα επαγγέλματα 
στον τομέα των βρεφονηπιακών σταθμών 
και της εκπαίδευσης θα έπρεπε να 
αμείβονται καλύτερα ώστε να μπορούν 
και οι άνδρες να τα ασκούν, πράγμα που 
θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις 
στην εκπαίδευση των νέων,

Or. fr
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Τροπολογία 76
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. καλεί την Επιτροπή να θέσει για όλα 
τα κράτη μέλη συγκεκριμένα κριτήρια 
σχετικά με τη συγκέντρωση των εθνικών 
στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα τους·

Or. en

Τροπολογία 77
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν σαφώς στις εθνικές στατιστικές 
τους το κόστος που επιβάλλεται στην 
κοινωνία σε σχέση με την 
εγκληματικότητα των νέων λόγω έλλειψης 
άσκησης της γονικής ευθύνης·

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν σαφώς στις εθνικές στατιστικές 
τους το κόστος που επιβάλλεται στην 
κοινωνία σε σχέση με την 
εγκληματικότητα των νέων·

Or. en

Τροπολογία 78
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν σαφώς στις εθνικές στατιστικές 
τους το κόστος που επιβάλλεται στην 
κοινωνία σε σχέση με την 

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν σαφώς στις εθνικές στατιστικές 
τους το κόστος που επιβάλλεται στην 
κοινωνία σε σχέση με την 
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εγκληματικότητα των νέων λόγω έλλειψης 
άσκησης της γονικής ευθύνης·

εγκληματικότητα των νέων·

Or. en

Τροπολογία 79
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν σαφώς στις εθνικές 
στατιστικές τους το κόστος που
επιβάλλεται στην κοινωνία σε σχέση με 
την εγκληματικότητα των νέων λόγω 
έλλειψης άσκησης της γονικής ευθύνης·

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
περιλαμβάνουν στις εθνικές στατιστικές 
τους το κόστος που επωμίζεται το κράτος
σε σχέση με την εγκληματικότητα των 
νέων· 

Or. en

Τροπολογία 80
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί τους εθνικούς και διεθνείς 
φορείς, συμπεριλαμβανομένου του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
εναλλακτικών ποινών για νεαρούς 
εγκληματίες, την επίδραση φυλετικών 
στερεοτύπων στη νεανική 
εγκληματικότητα, το ρόλο που παίζουν τα 
ΜΜΕ, τις διαφορετικές εμπειρίες 
αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με το 
έγκλημα και τη βία και το ρόλο που 
παίζουν οι γονείς, τα σχολεία και οι 
οργανώσεις νέων στην αποτροπή της 
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νεανικής εγκληματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 81
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν μεθόδους φυσικού 
οικογενειακού προγραμματισμού, όταν η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση διδάσκεται 
στα σχολεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ανδρών 
και γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
σέβονται την επιλογή των γονέων για τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
τους·

Or. en

Τροπολογία 82
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί τους εθνικούς και διεθνείς 
φορείς να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
εναλλακτικών ποινών για νεαρούς 
εγκληματίες, την επίδραση στερεοτύπων 
στη νεανική εγκληματικότητα, το ρόλο 
που παίζουν τα ΜΜΕ, τις διαφορετικές 
εμπειρίες αγοριών και κοριτσιών σε 
σχέση με το έγκλημα, τη βία και την 
πορνογραφία, το ρόλο των γονέων, των 
σχολείων, της Εκκλησίας  και των 
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θρησκευτικών κοινοτήτων καθώς και 
των οργανώσεων νέων στην αποτροπή 
της νεανικής εγκληματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 83
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ενθαρρύνει την Eurostat να συνεχίσει 
την ανάπτυξη δεικτών για να καταστεί 
ορατή η μακροπρόθεσμη συμβολή στην 
κοινωνική συνοχή και στην ευημερία των 
κρατών μελών πέραν του ΑΕΠ, σε μη 
ορατούς οικονομικούς όρους, των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των 
νέων·

2. ενθαρρύνει την Eurostat να αναπτύξει 
περαιτέρω την έρευνα και την ανάλυση 
για να καταστεί ορατή η μακροπρόθεσμη 
συμβολή, σε μη ορατούς οικονομικούς 
όρους, των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων·

Or. pl

Τροπολογία 84
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ενθαρρύνει την Eurostat να συνεχίσει 
την ανάπτυξη δεικτών για να καταστεί 
ορατή η μακροπρόθεσμη συμβολή στην 
κοινωνική συνοχή και στην ευημερία των 
κρατών μελών πέραν του ΑΕΠ, σε μη 
ορατούς οικονομικούς όρους, των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
των νέων·

2. διαγράφεται
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Τροπολογία 85
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς να δημοσιεύσουν 
μακροοικονομικές έρευνες σχετικά με τον 
αντίκτυπο της αποτελεσματικής γονικής 
ευθύνης για τη διαμόρφωση των 
ανθρώπινων και κοινωνικών ικανοτήτων 
των μελλοντικών γενεών υπό το πρίσμα 
της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας των νέων·

3. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς να δημοσιεύσουν 
μακροοικονομικές έρευνες σχετικά με τον 
αντίκτυπο της αποτελεσματικής γονικής 
ευθύνης για τη διαμόρφωση των 
ανθρώπινων και κοινωνικών ικανοτήτων 
των μελλοντικών γενεών υπό το πρίσμα 
της καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
των νέων·

3. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς να δημοσιεύσουν
μικροοικονομικές και μακροοικονομικές 
έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο της βίας 
και της σχολικής αποτυχίας, την 
εγκατάλειψη της γονικής ευθύνης και τον 
ρόλο των ενώσεων που 
δραστηριοποιούνται κοντά στους νέους 
επί θεμάτων καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας των νέων·

Or. fr



PE450.591v01-00 48/80 AM\833351EL.doc

EL

Τροπολογία 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
ερευνηθούν και να δημοσιοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό 
των νέων και άγνωστων ώς τώρα 
ψυχοτροπικών ουσιών, γνωστών ως 
"afterburners"· προτρέπει να 
δρομολογηθούν εκστρατείες ενημέρωσης 
σχετικά με τη ζημία που προκαλούν αυτές 
οι ουσίες·

Or. pl

Τροπολογία 88
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
μελέτη ανάλυσης του αντικτύπου όσον 
αφορά τις συνέπειες, κυρίως 
δημοσιονομικές, που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των διαδικασιών με βάση την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
(gender mainstreaming) η οποία θα 
επιτρέψει να αξιολογηθεί η ορθότητα, η 
αποτελεσματικότητα, η διαχρονικότητα 
και η χρησιμότητα αυτών όσον αφορά τη 
σχέση κόστος/προστιθέμενη αξία, όπως 
άλλωστε αυτό αποτελεί τον κανόνα για 
κάθε άλλη ευρωπαϊκή πολιτική·

4. διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 89
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει 
στις πολιτικές και νομοθετικές προτάσεις 
της μια ανάλυση επιπτώσεων η οποία θα 
καταδείξει το ενδεχόμενο μιας 
νομοθετικής πρότασης σχετικά με την 
ισότητα μεταξύ των γενεών και την 
αποτελεσματικότητα της οικογενειακής 
ευθύνης, μέσω μιας ανάλυσης του 
κόστους και των πλεονεκτημάτων 
μακροπρόθεσμα·

5. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει 
στις πολιτικές και νομοθετικές προτάσεις 
της μια ανάλυση επιπτώσεων η οποία θα 
καταδείξει το ενδεχόμενο μιας 
νομοθετικής πρότασης σχετικά με την 
ισότητα μεταξύ των γενεών και την 
αποτελεσματικότητα της οικογενειακής 
ευθύνης, μέσω μιας ανάλυσης του 
κόστους και των πλεονεκτημάτων 
μακροπρόθεσμα·

5. διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 91
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ενθαρρύνει τη Γαλλική Προεδρία του 
G-20 στο διάβημά της όσον αφορά τις 
κοινωνικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης και συγχαίρει την 
εισηγήτρια κ. Christine Boutin για τα 
διαβήματα στα οποία προέβη κατά την 
εκπόνηση της έκθεσης·

6. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
στις ενώσεις που εκπροσωπούν 
γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στους ερευνητές, στις 
οικογενειακές ενώσεις ή στις ενώσεις 
γονέων, στους εκπαιδευτές, στους 
κοινωνικούς λειτουργούς, στις
αναγνωρισμένες εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, στις 
φιλανθρωπικές ενώσεις ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
καθώς και στην αστυνομία·

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
στις ενώσεις που εκπροσωπούν 
γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στους ερευνητές, στις 
οικογενειακές ενώσεις ή στις ενώσεις 
γονέων, στους εκπαιδευτές, στους 
κοινωνικούς λειτουργούς, στις 
φιλανθρωπικές ενώσεις ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
καθώς και στην αστυνομία·

Or. en
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Τροπολογία 93
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
στις ενώσεις που εκπροσωπούν 
γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στους ερευνητές, στις 
οικογενειακές ενώσεις ή στις ενώσεις 
γονέων, στους εκπαιδευτές, στους 
κοινωνικούς λειτουργούς, στις 
αναγνωρισμένες εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, στις 
φιλανθρωπικές ενώσεις ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
καθώς και στην αστυνομία·

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
στις ενώσεις που εκπροσωπούν 
γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στις οργανώσεις των 
νέων, στους ερευνητές, στις οικογενειακές 
ενώσεις ή στις ενώσεις γονέων, στους 
εκπαιδευτές, στους κοινωνικούς 
λειτουργούς, στις αναγνωρισμένες 
εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές 
νομοθεσίες, στις φιλανθρωπικές ενώσεις 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης καθώς και στην 
αστυνομία·

Or. it

Τροπολογία 94
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
στις ενώσεις που εκπροσωπούν 
γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στους ερευνητές, στις 
οικογενειακές ενώσεις ή στις ενώσεις 
γονέων, στους εκπαιδευτές, στους 
κοινωνικούς λειτουργούς, στις 
αναγνωρισμένες εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με τις 

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
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ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, στις 
φιλανθρωπικές ενώσεις ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης καθώς και στην αστυνομία·

Or. en

Τροπολογία 95
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
στις ενώσεις που εκπροσωπούν 
γυναίκες/μητέρες καθώς και 
άνδρες/πατέρες, στους ερευνητές, στις 
οικογενειακές ενώσεις ή στις ενώσεις 
γονέων, στους εκπαιδευτές, στους 
κοινωνικούς λειτουργούς, στις 
αναγνωρισμένες εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, στις 
φιλανθρωπικές ενώσεις ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης καθώς και στην αστυνομία·

7.  καλεί τους εθνικούς νομοθέτες να 
ανοίξουν τη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 96
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εστιάσουν περαιτέρω 
στο ζήτημα της νεανικής 
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εγκληματικότητας με την προώθηση 
συνεργιών μεταξύ των διαφόρων τομέων 
πολιτικής, δηλαδή της παιδείας, της 
νεολαίας, της ισότητας των φύλων και 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και 
με τους υπάρχοντες θεσμικούς 
μηχανισμούς όπως της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού: στον τομέα της νεολαίας, 
στον τομέα της εκπαίδευσης και στον 
τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 97
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συμβουλών στις 
οικογένειες και τα ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο επίπεδο 
των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά, 
αλλά και τους εφήβους με προβλήματα 
που συνδέονται με επικίνδυνους τρόπους 
ζωής και μορφές εξάρτησης·

Or. it

Τροπολογία 98
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
πολιτικές πρόληψης που στοχεύουν στην 
ενίσχυση της σωματικής, διανοητικής και 
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συναισθηματικής ευεξίας των νέων, για 
παράδειγμα με τον εμπλουτισμό του 
φάσματος εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
και αθλητισμού που τους διατίθενται·

Or. en

Τροπολογία 99
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκτιμά ότι η πρόληψη της 
παραβατικότητας των ανηλίκων απαιτεί 
επίσης κρατικές πολιτικές σε άλλους 
τομείς, μεταξύ των οποίων η στέγαση, η 
απασχόληση, η επαγγελματική 
κατάρτιση, η ψυχαγωγία κατά τον 
ελεύθερο χρόνο και οι ανταλλαγές νέων·

Or. es

Τροπολογία 100
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προτείνει κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων· η 
στρατηγική αντιμετωπίζει τα ακόλουθα 
σημεία:
a. την ανάγκη επιχειρησιακού 
συντονισμού και διεπιστημονικής 
προσέγγισης μεταξύ όλων των πολιτικών 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δικαιοσύνη 
και ασφάλεια, απασχόληση, κοινωνικές 
υποθέσεις, δικαιώματα γυναικών και 
φυλετικά δικαιώματα) που αφορούν την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
των νέων, 
β. ενσωμάτωση όλων των σχετικών 
ΜΚΟ, των οργανώσεων κοινωνίας των 
πολιτών, των δικτύων και των 
εμπειρογνωμόνων, για να δημιουργηθεί 
ένας πανευρωπαϊκός χώρος ανταλλαγής 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 101
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. χαιρετίζει την έγκριση εκ μέρους της 
Επιτροπής ενός νέου πλαισίου πολιτικής 
της ΕΕ για τη νεολαία, του "Νεολαία σε 
κίνηση", το οποίο επιδιώκει τη 
δικαιότερη παροχή ευκαιριών για τους 
νέους στην αγορά εργασίας και την 
προώθηση της ιδιότητας του ενεργού 
πολίτη, της κοινωνική ενσωμάτωσης και 
της αλληλεγγύης των νέων·  

Or. en

Τροπολογία 102
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
μέτρα για την πρόληψη της βίας βάσει 
του φύλου, μεταξύ των νέων, 
προβλέποντας στοχευμένες εκστρατείες 
διαπαιδαγώγησης και καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των συμμετόχων και 
των διαφόρων κύκλων που επηρεάζονται 
από το φαινόμενο αυτό, όπως οικογένειες, 
σχολεία, δημόσιος χώρος και μέσα 
ενημέρωσης· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία να πραγματοποιηθούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης ως προς 
τις διάφορες μορφές βίας κατά των 
γυναικών και των σεξιστικών 
στερεοτύπων·

Or. es

Τροπολογία 103
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα 
διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής 
επανένταξης για τους νεαρούς 
εγκληματίες και να εφαρμόσουν μια 
δικαστική πολιτική "μηδενικής ανοχής" 
έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό καθεστώς τους, οι οποίο 
παρακινούν τους εφήβους στην 
εγκληματικότητα, κυρίως διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, 
στην κάνναβη και σε άλλα προϊόντα τα 
οποία καπνίζονται, πίνονται ή 
λαμβάνονται με ένεση·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
και να προωθήσουν μια τριμερή 
προσέγγιση της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας των νέων: πρόληψη, 
δικαστικά μέτρα και επανενσωμάτωση 
καθώς και επανένταξη·

a. μέτρα πρόληψης που περιλαμβάνουν:
(i). την ευκολότερη πρόσβαση των νέων 
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και των γονέων στην παροχή συμβουλών 
από προσωπικό καταρτισμένο στην 
παιδική ψυχολογία·  
(ii). δημιουργία ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, όπου θύματα και γονείς 
θυμάτων αλλά και δράστες θα μπορούν 
να τηλεφωνούν και να ζητούν 
καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένο 
προσωπικό·
(iii). εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 
την εγκληματικότητα των νέων, οι οποίες 
θα πραγματοποιούνται στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 104
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα διαπαιδαγώγησης 
και κοινωνικής επανένταξης για τους 
νεαρούς εγκληματίες και να εφαρμόσουν 
μια δικαστική πολιτική "μηδενικής 
ανοχής" έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα 
από το κοινωνικό καθεστώς τους, οι οποίο 
παρακινούν τους εφήβους στην 
εγκληματικότητα, κυρίως διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, 
στην κάνναβη και σε άλλα προϊόντα τα 
οποία καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται 
με ένεση·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
και να προωθήσουν μια τριμερή 
προσέγγιση της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας των νέων: πρόληψη, 
δικαστικά μέτρα και επανενσωμάτωση 
καθώς και επανένταξη·

 a. μέτρα πρόληψης που περιλαμβάνουν:
(i). την ευκολότερη πρόσβαση των νέων 
και των γονέων στην παροχή συμβουλών 
από προσωπικό καταρτισμένο στην 
παιδική ψυχολογία·
(ii). δημιουργία ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, όπου θύματα και γονείς 
θυμάτων αλλά και δράστες θα μπορούν 
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να τηλεφωνούν και να ζητούν 
καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένο 
προσωπικό·
(iii). εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 
την εγκληματικότητα των νέων, οι οποίες 
θα πραγματοποιούνται στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 105
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι η διεξαγωγή της 
δικαστικής διαδικασίας και η διάρκειά 
της, η επιλογή του μέτρου που πρέπει να 
ληφθεί καθώς και η μετέπειτα εκτέλεσή 
του πρέπει να υπαγορεύονται από την 
αρχή του υψίστου συμφέροντος του 
παιδιού· υπογραμμίζει ως προς τούτο ότι 
κάθε μέτρο εγκλεισμού δεν πρέπει παρά 
να αποτελεί έσχατη λύση και να 
εκτελείται σε υποδομές ειδικά 
προσαρμοσμένες στους ανήλικους 
παραβάτες·

Or. es

Τροπολογία 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει 
κοινές μεθόδους για την καταπολέμηση 
της λήψης σκληρών ναρκωτικών, 
μαριχουάνας, των νέων και άγνωστων ως
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τώρα ψυχοτροπικών ουσιών που είναι 
γνωστές ως "afterburners" και άλλων 
ουσιών που μπορεί να λάβει κανείς με 
κάπνισμα, πόση ή ένεση·

Or. pl

Τροπολογία 107
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι τα αγόρια και τα κορίτσια λαμβάνουν 
επί ίσοις όροις την απαραίτητη 
εκπαίδευση, η οποία αποφεύγει τις 
κοινωνικές και πολιτισμικές 
τυποποιήσεις, προκαταλήψεις και 
στερεότυπους ρόλους για τα φύλα·
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
νέους ανθρώπους με δυσκολίες στο 
σχολείο και σε όλα τα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού, για να 
μπορέσουν  να εντάξουν την έννοια της 
ισότητας των φύλων στη διδακτική ύλη 
τους·

Or. en

Τροπολογία 108
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ή 
να ενισχύσουν την πολιτική για τα φύλα 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
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ενδυναμώσουν τα προγράμματα 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της 
ισότητας των φύλων και της διδασκαλίας 
του αμοιβαίου σεβασμού·

Or. en

Τροπολογία 109
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, 
στο πλαίσιο της προαγωγής πολιτικών 
ίσων ευκαιριών, την πρόσβαση των νέων 
στην επαρκή ενημέρωση σχετικά με την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα καθώς και 
σύγχρονους και αποτελεσματικούς 
τρόπους αντισύλληψης·

Or. en

Τροπολογία 110
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την πρόσβαση των νέων στην επαρκή 
πληροφόρηση σχετικά με την ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα καθώς και σύγχρονους 
και αποτελεσματικούς τρόπους  
οικογενειακού προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
μεθόδων οικογενειακού σχεδιασμού·
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γονέων να 
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επιλέγουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους, όταν είναι μικρά·

Or. en

Τροπολογία 111
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. Υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
να αναπτυχθούν στα κράτη μέλη μέτρα 
για την πρόβλεψη εναλλακτικών ποινών 
αντί του εγκλεισμού, παιδαγωγικού 
χαρακτήρα, όπως προσφορά 
κοινωφελούς εργασίας, αποκατάσταση 
και διαμεσολάβηση με το θύμα, 
παρακολούθηση μαθημάτων 
αλφαβητισμού και επαγγελματικής 
κατάρτισης κλπ., ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του παραπτώματος, την 
ηλικία του δράστη, την προσωπικότητα 
και την ωριμότητά του·

Or. es

Τροπολογία 112
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομοθεσία 
που θα διασφαλίζει την αρχή της 
ισότιμης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, θρησκείας ή πίστης 
και αναπηρίας, στον τομέα της 
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εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. εξαίρει το σημαντικό έργο των 
κέντρων νεότητας ως χώρων επαφής των 
νέων ανθρώπων και επισημαίνει ότι η 
ένταξη των νεαρών παραβατών στους 
χώρους αυτούς θα τους βοηθήσει στην 
κοινωνική δραστηριοποίησή τους και θα 
ενδυναμώσει την αίσθηση ότι αποτελούν 
τμήμα της κοινωνίας· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο και την 
ποιότητα των κέντρων αυτών·

Or. es

Τροπολογία 114
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή του Europe 2020 και των 
στρατηγικών ET 2020, ιδιαίτερα δε να 
επιτύχουν πριν από το 2020 το στόχο που 
αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου με την προώθηση συνεργιών 
μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής·  

Or. en
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Τροπολογία 115
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια 
των νέων, εν είδει προληπτικού μέτρου 
για την καταπολέμηση του νεανικού 
εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 116
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να ξεκινήσει μια επανεξέταση 
των πολιτικών συνδυασμού οικογενειακού 
και επαγγελματικού βίου που θα εγγυάται 
ότι το άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος 
που συνδέεται με την 
αποτελεσματικότητα της γονικής ευθύνης 
δεν θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις αλλά 
το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι συμπεριφορές που 
συνιστούν διακρίσεις εντός της 
επιχείρησης και να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματικότητα της γονικής 
ευθύνης·

9. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να ξεκινήσει μια επανεξέταση 
των πολιτικών συνδυασμού οικογενειακού 
και επαγγελματικού βίου που θα εγγυάται 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε 
σχέση με τις οικογενειακές ευθύνες·

Or. en
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Τροπολογία 117
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να ξεκινήσει μια επανεξέταση 
των πολιτικών συνδυασμού οικογενειακού 
και επαγγελματικού βίου που θα εγγυάται 
ότι το άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος 
που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα 
της γονικής ευθύνης δεν θα επιβαρύνει τις 
επιχειρήσεις αλλά το κοινωνικό σύνολο, 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι 
συμπεριφορές που συνιστούν διακρίσεις 
εντός της επιχείρησης και να υποστηριχθεί 
η αποτελεσματικότητα της γονικής 
ευθύνης·

9. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να ξεκινήσει μια επανεξέταση 
των πολιτικών συνδυασμού οικογενειακού 
και επαγγελματικού βίου που θα εγγυάται 
ότι το άμεσο ή έμμεσο χρηματικό κόστος 
που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα 
της γονικής ευθύνης δεν θα επιβαρύνει 
μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και το 
κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να 
χαλιναγωγηθούν οι συμπεριφορές που 
συνιστούν διακρίσεις εντός της 
επιχείρησης και να υποστηριχθεί 
ευκολότερα η αποτελεσματικότητα της 
γονικής ευθύνης·

Or. pl

Τροπολογία 118
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να ξεκινήσει μια επανεξέταση 
των πολιτικών συνδυασμού 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου 
που θα εγγυάται ότι το άμεσο ή έμμεσο 
χρηματικό κόστος που συνδέεται με την 
αποτελεσματικότητα της γονικής ευθύνης 
δεν θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις αλλά 
το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να 
εξαλειφθούν οι συμπεριφορές που 
συνιστούν διακρίσεις εντός της 

διαγράφεται
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επιχείρησης και να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματικότητα της γονικής 
ευθύνης· 

Or. en

Τροπολογία 119
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. είναι απαραίτητο, ειδικότερα, να 
προωθηθούν φιλικές προς την οικογένεια 
πολιτικές -ακόμη και μέσω νέων 
παραμέτρων του Διεθνούς Υγειονομικού 
Κανονισμού - ειδικότερα για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες, ώστε να 
εξασφαλίζονται οι όροι συμβιβασμού της 
οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή·

Or. it

Τροπολογία 120
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη 
να δημιουργήσουν προσεγγίσεις 
προσαρμοσμένες σε κάθε φύλο, στο 
πλαίσιο των συστημάτων δικαιοσύνης 
ανηλίκων, για να αναγνωριστούν οι δρόμοι 
που οδηγούν κορίτσια στο έγκλημα και να 
αντιμετωπιστούν κοινωνικοί παράγοντες 
όπως η φυλή και η φτώχεια·
(a) οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να 
επιτρέπουν την πρόσβαση των κοριτσιών 
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σε αντικείμενα που αφορούν την υγεία και 
την προσωπική περιποίηση σε σχέση με 
το φύλο τους· ομοίως, το προσωπικό 
πρέπει να περιλαμβάνει γυναίκες·
β) προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανάγκες 
υγείας εγκύων ανήλικων και νεαρών 
μητέρων πριν και μετά τη γέννηση στο 
πλαίσιο του συστήματος· τα κορίτσια που 
γεννούν όντας έγκλειστα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα και να ενθαρρύνονται να 
ασκούν τα γονικά τους καθήκοντα όντας 
έγκλειστα και πρέπει να τους δίνονται 
πόροι και κατάρτιση για να αναπτύξουν 
επαρκείς γονικές δεξιότητες·
(γ) περισσότερες προσπάθειες πρέπει να 
καταβληθούν για να εντάσσονται νεαρές 
γυναίκες εγκληματίες σε έρευνες, διότι τα 
κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες 
αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα, 
που ιδιάζουν στο φύλο τους, όπως η 
σεξουαλική κακοποίηση, ο ξυλοδαρμός, η 
εφηβική εγκυμοσύνη, η μονογονεϊκή 
ευθύνη και η ανισότητα σε ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, επαγγέλματος και 
απασχόλησης· 

Or. en

Τροπολογία 121
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι μια πολιτική με 
επίκεντρο την οικογένεια, η οποία 
προσεγγίζει διαφορετικές πολιτικές (π.χ.  
κοινωνική, εκπαιδευτική, δημοσιονομική 
πολιτική, καθώς και το ποινικό δίκαιο, 
κ.λπ) και από τη σκοπιά της οικογένειας, 
αποτελεί κύριο μέσον για το συντονισμό 
των προσπαθειών που στοχεύουν στην 
πρόληψη της εγκληματικής 

10. διαγράφεται
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συμπεριφοράς των νέων·

Or. en

Τροπολογία 122
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν ειδική βοήθεια στις 
οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα με 
την έγκριση μέτρων που θα αποσκοπούν 
στην κάλυψη των βασικών αναγκών 
διατροφής και κατοικίας, την εξασφάλιση 
για όλα τα μέλη των οικογενειών αυτών -
και κυρίως των παιδιών- της πρόσβασης 
στην βασική εκπαίδευση και την 
υγειονομική περίθαλψη και την 
διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών 
των οικογενειών αυτών στην αγορά 
εργασίας και την κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή, διότι μόνον έτσι είναι 
δυνατή η εξασφάλιση ενός υγιούς και 
δίκαιου οικογενειακού περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων·

Or. es

Τροπολογία 123
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν επαρκείς πόρους σε κέντρα 
σωφρονισμού ή επανένταξης, για να 
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εξασφαλιστεί επαρκώς καταρτισμένο 
προσωπικό, πράγμα που περιλαμβάνει:
πολυγλωσσική εκπαίδευση στις κυρίαρχες 
μειονοτικές γλώσσες, κατάρτιση στην 
ευαισθητοποίηση ως προς τις διάφορες 
κουλτούρες, εθνότητες και θρησκείες (για 
παράδειγμα, να επιτρέπεται η προσευχή 
κατά το Ραμαζάνι)·

Or. en

Τροπολογία 124
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή καινοτόμους 
πολιτικές που θα αναγνωρίζουν τη 
σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού ρόλου 
των μελών της οικογένειας τα οποία 
αποφασίζουν να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου των μελλοντικών 
γενεών, επικεντρώνοντας κατ' αρχάς την 
προσοχή στον αναντικατάστατο ρόλο των 
ηλικιωμένων ατόμων που εξέρχονται από 
την επίσημη αγορά απασχόλησης αλλά 
που μπορούν πάντοτε να συμβάλλουν με 
τη μετάδοση αξιών αλλά και γνώσεων 
ταυτόχρονα επαγγελματικών και 
ανθρώπινων, στην άνθηση και στην 
ανεπίσημη μαθητεία των νέων γενεών• 
ζητεί οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται βάσει της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών να 
περιλαμβάνονται μεταξύ των κύριων 
παραγόντων στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας των νέων 

11. διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 125
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εντάξουν στην εκπαιδευτική τους 
πολιτική την πρόβλεψη ειδικής 
συμβουλευτικής δράσης και ψυχολογικής 
υποστήριξης προς τα παιδιά και τους 
νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
κοινωνικοποίησης, την καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των 
μελών της σχολικής κοινότητας και την 
επεξεργασία και εφαρμογή 
προγραμμάτων για την καταπολέμηση 
κάθε είδους βίας·

Or. es

Τροπολογία 126
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να 
εξετάσουν την συνεργασία με την 
οικογένεια ως εναλλακτική λύση της 
παρακολούθησης του παιδιού από τους 
αρμόδιους φορείς σε περίπτωση που η 
καθ' υποτροπήν παραβατική 
συμπεριφορά επιβάλλει την λήψη 
αποτελεσματικότερων μέτρων·

Or. fr
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Τροπολογία 127
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
και να προωθήσουν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που ξεκινά η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 
τις οικογένειες· ζητεί από την Επιτροπή 
να εντείνει την ανάπτυξη εργαλείων για 
συστηματικοποίηση της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών και της έρευνας στον 
εν λόγω τομέα· 

12. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 128
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
δεόντως το ρόλο των ανδρών και των 
πατέρων στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων, στην ανάληψη οικογενειακών 
ευθυνών και στη διασφάλιση ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικών και 
οικογενειακών ευθυνών των συζύγων 
τους· 

Or. en



AM\833351EL.doc 71/80 PE450.591v01-00

EL

Τροπολογία 129
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι 
γυναίκες και οι άνδρες να μπορούν να 
επιλέξουν καλύτερα τον τρόπο με τον 
οποίο θέλουν να συνδυάσουν τον 
οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο 
προκειμένου να υλοποιήσουν καλύτερα τη 
γονική ευθύνη τους·

13. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 130
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο προκειμένου να
υλοποιήσουν καλύτερα τη γονική ευθύνη 
τους·

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να συνδυάσουν 
τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο 
προκειμένου να ασκήσουν τη γονική 
ευθύνη τους· να θεσπίσουν μέτρα για την 
επίλυση των προβλημάτων της σχολικής 
αποτυχίας και της βίας στο σχολείο· να 
υποστηρίξουν το έργο των ενώσεων και 
των ΜΚΟ που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα κοντά στους νέους για 
την πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων 

Or. fr
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Τροπολογία 131
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο προκειμένου να 
υλοποιήσουν καλύτερα τη γονική ευθύνη 
τους·

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 132
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο προκειμένου να 
υλοποιήσουν καλύτερα τη γονική ευθύνη 
τους·

13. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 133
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να μην περιορίζουν πλέον τις πολιτικές 
δράσεις ισότητας ευκαιριών και 
συνδυασμού μεταξύ των επαγγελματικών 
φιλοδοξιών και του οικογενειακού 
σχεδιασμού μόνο στις γυναίκες, αλλά να 
ανταποκρίνονται επίσης στις ανάγκες και 
στις δυνατότητες των ανδρών/πατέρων 
στον εν λόγω τομέα·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να μην περιορίζουν πλέον τις πολιτικές 
δράσεις ισότητας ευκαιριών και 
συνδυασμού μεταξύ των επαγγελματικών 
φιλοδοξιών και του οικογενειακού 
σχεδιασμού μόνο στις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 134
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν εκπαιδευτικές πολιτικές οι 
οποίες να αποσκοπούν στην πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
της εκπαίδευσης από τους νέους, αλλά 
και για τον εντοπισμό των βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα αυτό·

Or. it

Τροπολογία 135
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, επ' ευκαιρία και του 
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, να 
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προωθήσουν και να ενισχύσουν τον ρόλο 
των οργανώσεων εθελοντισμού, στο 
πλαίσιο των οποίων οι νέοι μπορούν να 
αποκτήσουν -και ως πολίτες- εξόχως 
παιδευτικές εμπειρίες προσωπικής και 
κοινωνικής δέσμευσης·

Or. it

Τροπολογία 136
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι τα ΜΜΕ μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
πρόληψη του φαινομένου της 
παραβατικότητας των ανηλίκων με δύο 
τρόπους:
- αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού, καθώς και της παροχής υψηλής 
ποιότητας εκπομπών, οι οποίες θα 
προβάλλουν τη θετική συνεισφορά των 
νέων στην κοινωνία, 
-ελέγχοντας την προβολή σκηνών βίας, 
πορνογραφίας και κατανάλωσης 
ναρκωτικών ουσιών και άλλων σκηνών 
ακατάλληλων για ανηλίκους. καλεί, εν 
προκειμένω, τα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές 
ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν με 
αυστηρό και απόλυτο τρόπο την 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά 
με την επισήμανση του περιεχομένου 
τηλεοπτικών εκπομπών και άλλων 
προγραμμάτων που ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν ιδιαίτερα βίαιες ή 
ακατάλληλες για ανηλίκους σκηνές·

Or. es
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Τροπολογία 137
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί από την Επιτροπή και τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
των κρατών μελών να προωθήσουν την 
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών επί 
των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
σχολικών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, 
οργανώσεων νέων και κοινωνικών 
υπηρεσιών σε τοπική κλίμακα· επί 
εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων 
υποστήριξης των νέων σε εθνική 
κλίμακα· επί θετικών δράσεων και 
παρεμβάσεων συλλόγων γονέων μαθητών 
και ΜΚΟ στα σχολικά ιδρύματα και 
περιοίκων και ΜΚΟ στις συνοικίες  κλπ.

Or. es

Τροπολογία 138
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επωφεληθούν από τα ήδη 
υφιστάμενα μέσα και προγράμματα, όπως 
τα Προγράμματα "Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
2007-2013", "Ποινική δικαιοσύνη 2007-
2013", DAPHNE III, ""Νεολαία σε 
δράση" 2007-2013", EQUAL και 
"Urbact", τις δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου ή την ευρωπαϊκή 
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τηλεφωνική γραμμή για εξαφανισμένα 
παιδιά, περιλαμβανομένων των δράσεων 
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και 
την πρόληψη του φαινομένου της 
εγκληματικότητας ανηλίκων καθώς και 
της κοινωνικής επανένταξης δραστών 
και θυμάτων·

Or. es

Τροπολογία 139
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι κάθε εργαζόμενος ο 
οποίος επιθυμεί να διακόψει ή να μειώσει 
τη δραστηριότητά του προς όφελος της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της γονικής 
ευθύνης του θα πρέπει να μπορεί να 
επωφελείται ενός ελαστικού ωραρίου 
εργασίας· καλεί, συνεπώς, τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις σε μια περισσότερο 
βολονταριστική συνεργασία και τις 
δημόσιες αρχές σε μια μεγαλύτερη 
δημοσιονομική ελαστικότητα στις 
προβλέψεις των προϋπολογισμών τους 
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις· 

16. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 140
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι κάθε εργαζόμενος ο 
οποίος επιθυμεί να διακόψει ή να μειώσει 

16. υπογραμμίζει ότι κάθε εργαζόμενος ο 
οποίος επιθυμεί να διακόψει ή να μειώσει 
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τη δραστηριότητά του προς όφελος της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της γονικής 
ευθύνης του θα πρέπει να μπορεί να 
επωφελείται ενός ελαστικού ωραρίου 
εργασίας· καλεί, συνεπώς, τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις σε μια περισσότερο 
βολονταριστική συνεργασία και τις 
δημόσιες αρχές σε μια μεγαλύτερη 
δημοσιονομική ελαστικότητα στις 
προβλέψεις των προϋπολογισμών τους 
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις·

τη δραστηριότητά του προς όφελος της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της γονικής 
ευθύνης του θα πρέπει να μπορεί να 
επωφελείται ενός ελαστικού ωραρίου 
εργασίας· καλεί, συνεπώς, τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις σε μια περισσότερο 
βολονταριστική συνεργασία και τις 
δημόσιες αρχές στην εισαγωγή 
προγραμμάτων για την επίτευξη αυτού 
του στόχου·

Or. pl

Τροπολογία 141
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλες τις 
οικογένειες και να δώσουν ιδιαίτερη 
βοήθεια σε οικογένειες με οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα, όπως 
επισημαίνεται στο ψήφισμα του ΕΚ, με 
ημερομηνία 21 Ιουνίου 2007, σχετικά με 
την παραβατικότητα ανηλίκων: ο ρόλος 
των γυναικών, της οικογένειας και της 
κοινωνίας καθώς για τη λήψη επιπλέον 
μέτρων για να μειωθεί το χάσμα 
αποδοχών στο εισόδημα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 142
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν θετικά μέτρα υπέρ των 
γυναικών και των ανδρών, κυρίως 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή 
τους στην απασχόληση μετά από μια 
περίοδο που αφιέρωσαν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της γονικής 
ευθύνης, ενθαρρύνοντας πολιτικές 
επανένταξης στην αγορά εργασίας 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
να επανεύρουν μια οικονομική 
ανεξαρτησία·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν θετικά μέτρα υπέρ των 
γυναικών και των ανδρών, κυρίως 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή 
τους στην απασχόληση μετά από μια 
περίοδο που αφιέρωσαν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της γονικής 
ευθύνης, ενθαρρύνοντας πολιτικές 
επανένταξης στην αγορά εργασίας 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
να επανεύρουν μια οικονομική 
ανεξαρτησία και να διατηρήσουν την 
κοινωνική τους θέση·

Or. pl

Τροπολογία 143
Joanna Senyszyn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά την οδηγία του 
Συμβουλίου 2010/18/ΕΕ σχετικά με την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης 
συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια·
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επιβλέπει την εφαρμογή αυτής της 
οδηγίας σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 144
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την αποτελεσματική 
εφαρμογή της γονικής ευθύνης, και κυρίως 
το κόστος της φύλαξης των παιδιών, χάρη 
σε ένα φορολογικό καθεστώς ή σε ένα 
σύστημα φορολογικής ελάφρυνσης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την αποτελεσματική 
εφαρμογή της γονικής ευθύνης, και κυρίως 
το κόστος της φύλαξης των παιδιών, χάρη 
σε ένα φορολογικό καθεστώς ή σε ένα 
σύστημα φορολογικής ελάφρυνσης· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνοψίσουν τις φορολογικές πρακτικές 
των επιμέρους κρατών μελών στον τομέα 
των φορολογικών δαπανών που 
συνδέονται με τη μέριμνα για το παιδί, 
ιδίως των δαπανών που αφορούν τη 
φύλαξη των παιδιών ή την προσχολική 
αγωγή τους σε αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις·

Or. cs

Τροπολογία 145
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν
μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την αποτελεσματική 
εφαρμογή της γονικής ευθύνης, και κυρίως 
το κόστος της φύλαξης των παιδιών, χάρη 
σε ένα φορολογικό καθεστώς ή σε ένα 
σύστημα φορολογικής ελάφρυνσης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια 
φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την αποτελεσματική 
εφαρμογή της γονικής ευθύνης, και κυρίως 
το κόστος της φύλαξης των παιδιών, χάρη 
σε ένα φορολογικό καθεστώς ή σε ένα 
σύστημα φορολογικής ελάφρυνσης·

Or. pl
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Τροπολογία 146
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
συνδέονται με την αποτελεσματική 
εφαρμογή της γονικής ευθύνης, και 
κυρίως το κόστος της φύλαξης των 
παιδιών, χάρη σε ένα φορολογικό 
καθεστώς ή σε ένα σύστημα φορολογικής 
ελάφρυνσης· 

18. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 147
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Νέα περίπτωση

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα των νέων είναι 
αποκλίνουσα συμπεριφορά προσώπων 
ηλικίας 15-18 ετών, η οποία είναι 
κοινωνικά απαράδεκτη και τιμωρείται 
από το ποινικό δίκαιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ηλικία όσων διαπράττουν 
αξιόποινες πράξεις διαρκώς μειώνεται·

Or. sk


