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Amendement 1
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het themaverslag 2007 over 
"Adolescents en souffrance - Plaidoyer 
pour une véritable prise en charge" van 
de ombudsvrouw voor kinderen van de 
Franse Republiek,

Or. fr

Amendement 2
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Visum (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het actieprogramma dat is 
aangenomen tijdens de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van 4 tot en 
met 15 september 1995 in Peking, en 
onder verwijzing naar zijn resoluties van 
18 mei 2000 over de follow-up van het 
actieprogramma van Peking, van 10 
maart 2005 over de follow-up van het 
actieprogramma van de vierde 
Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) 
en van 25 februari 2010 over het 
Peking +15 − VN-actieprogramma voor 
gendergelijkheid, 

Or. it

Amendement 3
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat elke generatie zich 
zorgen maakt over haar jongeren, in angst 
om hen zit of soms ook bang voor hen is; 
overwegende dat je maar hoeft te kijken 
naar de manier waarop een samenleving 
haar jongeren behandelt om haar morele 
waarden te beoordelen; overwegende dat 
"er een dorp nodig is om een kind op te 
voeden", d.w.z. dat voor de opvoeding van 
jongeren door hun ouders in het gezin 
soms een geschikt kader nodig is,

A. overwegende dat elke generatie zich 
zorgen maakt over haar jongeren en dat de 
overgang naar de volwassenheid vaak een 
kritieke periode is; overwegende dat "er 
een dorp nodig is om een kind op te 
voeden", d.w.z. dat voor de opvoeding van 
jongeren in het gezin soms een geschikt 
kader nodig is,

Or. cs

Amendement 4
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat elke generatie zich 
zorgen maakt over haar jongeren, in angst 
om hen zit of soms ook bang voor hen is; 
overwegende dat je maar hoeft te kijken 
naar de manier waarop een samenleving 
haar jongeren behandelt om haar morele 
waarden te beoordelen; overwegende dat 
"er een dorp nodig is om een kind op te 
voeden", d.w.z. dat voor de opvoeding van 
jongeren door hun ouders in het gezin 
soms een geschikt kader nodig is,

A. overwegende dat elke generatie zich 
zorgen maakt over haar jongeren en dat het 
de plicht van de Europese Unie en de 
lidstaten is om jongeren te beschermen 
tegen jeugdcriminaliteit;

Or. fr

Amendement 5
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat elke generatie zich 
zorgen maakt over haar jongeren, in angst 
om hen zit of soms ook bang voor hen is;
overwegende dat je maar hoeft te kijken 
naar de manier waarop een samenleving 
haar jongeren behandelt om haar morele 
waarden te beoordelen; overwegende dat 
"er een dorp nodig is om een kind op te 
voeden", d.w.z. dat voor de opvoeding van 
jongeren door hun ouders in het gezin 
soms een geschikt kader nodig is,

A. overwegende dat elke generatie zich 
zorgen maakt over haar jongeren en in 
angst om hen zit; overwegende dat de 
jeugdcriminaliteit volgens de publieke 
opinie stijgt; dat deze kwestie een extra 
kwetsbaar deel van de bevolking raakt en 
grotere negatieve gevolgen heeft dan 
criminaliteit door volwassenen; en dat 
slachtoffers van jeugdcriminaliteit vaak 
andere jongeren zijn,

Or. en

Amendement 6
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat deze bezorgdheid niet 
nieuw is en dat men dient te bedenken dat 
het volgens de lidstaten om een 
minderheid van jongeren gaat, aangezien 
de overgang van kind naar volwassene bij 
de meeste jongeren zonder al te grote 
problemen verloopt; overwegende dat 
verder de aandacht moet worden gevestigd 
op de grotere verscheidenheid van 
delinquent gedrag en dat ook rekening 
moet worden gehouden met het gebrek 
aan bewustwording en de zeer onvolledige 
kennis bij volwassenen,

B. overwegende dat deze bezorgdheid niet 
nieuw is en dat men dient te bedenken dat 
het om een minderheid van jongeren gaat,

Or. en
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Amendement 7
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat onder 
jeugdcriminaliteit wordt verstaan een 
geheel van door de nationale wetgevingen 
beteugelde strafrechtelijke overtredingen 
die gepleegd worden door een 
minderjarige, dat wil zeggen een jongere 
die de wettelijke meerderjarigheid nog 
niet heeft bereikt,

Or. fr

Amendement 8
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de jeugd niet in 
zijn totaliteit moet worden beschouwd als 
een risicogroep of een groep die extra 
neigt naar geweld of misdaad; 
overwegende dat door de media en de 
bevolking in stand gehouden stereotypen 
over de jeugd moeten worden aangepakt,

Or. en

Amendement 9
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, alcohol 
of maatschappelijk aanvaarde drugs zoals 
cannabis, de invloed van sekten of 
zelfmoord, maar ook op vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, gevaarlijke spelletjes zoals 
het "wurgspel", "Jackass", "happy 
slapping", groepsverkrachtingen, 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, zelfkastijding of de 
verheerlijking van anorexia, uitwassen 
waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn,

C. overwegende dat het gedrag van de 
jeugd tegenwoordig meer dan ooit in 
verregaande mate wordt beïnvloed door de 
media en internet in het bijzonder, en dat
jeugdcriminaliteit niet alleen meer 
betrekking heeft op geweld tegen andere 
personen, diefstal, banditisme, illegaal
gebruik van tabak, alcohol of soft of hard 
drugs, de invloed van sekten of zelfmoord, 
maar ook op vroegtijdige seksualisering en 
blootstelling aan pornografie, gevaarlijke 
spelletjes zoals het "wurgspel", "Jackass", 
"happy slapping", fenomenen die met 
name verspreid en bevorderd worden door 
het internet,

Or. cs

Amendement 10
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, alcohol 
of maatschappelijk aanvaarde drugs zoals 
cannabis, de invloed van sekten of 
zelfmoord, maar ook op vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd
door internet, gevaarlijke spelletjes zoals 
het "wurgspel", "Jackass", "happy 
slapping", groepsverkrachtingen, 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, zelfkastijding of de 

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit 
geen nieuw zorgpunt is, maar een 
groeiend verschijnsel dat steeds jongere 
adolescenten treft en dat inmiddels op 
diverse gedragingen betrekking heeft, 
zoals geweld tegen andere personen, 
diefstal, banditisme, het gebruik van 
alcohol of drugs, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die met name in de hand 
worden gewerkt door internet, en
groepsverkrachtingen,
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verheerlijking van anorexia, uitwassen 
waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn,

Or. fr

Amendement 11
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, alcohol 
of maatschappelijk aanvaarde drugs zoals 
cannabis, de invloed van sekten of 
zelfmoord, maar ook op vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, gevaarlijke spelletjes zoals 
het "wurgspel", "Jackass", "happy 
slapping", groepsverkrachtingen, producten 
die worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd, zelfkastijding of de 
verheerlijking van anorexia, uitwassen 
waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn,

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, alcohol 
of maatschappelijk aanvaarde drugs zoals 
cannabis, de invloed van sekten of 
zelfmoord, maar ook op vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, gevaarlijke spelletjes zoals 
het "wurgspel", "Jackass" en "happy 
slapping", verkrachtingen of 
groepsverkrachtingen, misbruik van 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, zelfkastijding of de 
verheerlijking van eetstoornissen, 
uitwassen waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn; overwegende dat 
probleemjongeren misdrijven kunnen 
begaan tegen mensen van wie zij eerder 
het slachtoffer zijn geworden,

Or. en

Amendement 12
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, alcohol 
of maatschappelijk aanvaarde drugs zoals 
cannabis, de invloed van sekten of 
zelfmoord, maar ook op vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, gevaarlijke spelletjes zoals 
het "wurgspel", "Jackass", "happy 
slapping", groepsverkrachtingen, producten 
die worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd, zelfkastijding of de 
verheerlijking van anorexia, uitwassen 
waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn,

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, alcohol 
of maatschappelijk aanvaarde drugs zoals 
cannabis, de invloed van sekten of 
zelfmoord, maar ook op gendergeweld,
vroegtijdige seksualisering en blootstelling 
aan pornografie die vooral worden 
bevorderd door internet, gevaarlijke 
spelletjes zoals het "wurgspel", "Jackass", 
"happy slapping", groepsverkrachtingen, 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, zelfkastijding of de 
verheerlijking van anorexia, uitwassen 
waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn,

Or. es

Amendement 13
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet 
alleen meer betrekking heeft op geweld 
tegen andere personen, diefstal, 
banditisme, het gebruik van tabak, 
alcohol of maatschappelijk aanvaarde 
drugs zoals cannabis, de invloed van 
sekten of zelfmoord, maar ook op 
vroegtijdige seksualisering en 
blootstelling aan pornografie die vooral 
worden bevorderd door internet, 
gevaarlijke spelletjes zoals het 
"wurgspel", "Jackass", "happy 
slapping", groepsverkrachtingen, 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, zelfkastijding of de 

C. schrappen
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verheerlijking van anorexia, uitwassen 
waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn,

Or. en

Amendement 14
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat jongeren 
tegenwoordig het risico lopen op een 
grotere blootstelling aan verontrustende 
nieuwe vormen van psychisch leed, zeker 
ook vanwege de alomtegenwoordige 
pornografie en de nieuwe 
internetafhankelijkheid,

Or. fr

Amendement 15
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat onder jongeren 
meervoudige verslaving voorkomt, 
waaronder wordt verstaan het 
gecombineerd gebruik van alcohol, tabak, 
cannabis en psychotrope geneesmiddelen,

Or. fr
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Amendement 16
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. in deze ontwerpresolutie wordt 
consequent onder ‘jeugdcriminaliteit’ 
verstaan:
a. “jeugd zijn kinderen of jongeren die 

volgens de respectieve rechtsstelsels 
van de lidstaten op een andere manier 
voor een strafbaar feit kunnen worden 
aangepakt dan volwassenen,

b. een strafbaar feit is elk gedrag 
(handelen of nalaten) dat volgens de 
respectieve rechtsstelsels bij wet 
strafbaar is,

Jeugdcriminelen of -delinquenten zijn 
kinderen of jongeren die een strafbaar feit 
hebben gepleegd of daarvan worden 
verdacht," (A/RES/40/33 UN Beijing 
Rules van 29 nov. 1985),

Or. en

Amendement 17
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. in deze ontwerpresolutie wordt 
consequent onder ‘jeugdcriminaliteit’ 
verstaan:

c. “jeugd zijn kinderen of jongeren die 
volgens de respectieve rechtsstelsels 
van de lidstaten op een andere manier 
voor een strafbaar feit kunnen worden 
aangepakt dan volwassenen,
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d. een strafbaar feit is elk gedrag 
(handelen of nalaten) dat volgens de 
respectieve rechtsstelsels bij wet 
strafbaar is,
Jeugdcriminelen of -delinquenten zijn 
kinderen of jongeren die een strafbaar 
feit hebben gepleegd of daarvan 
worden verdacht," (A/RES/40/33 UN 
Beijing Rules van 29 nov. 1985),

Or. en

Amendement 18
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat deze uitwassen des te 
verontrustender zijn omdat zij vaak in de 
hand worden gewerkt door de nieuwe 
technologieën die anoniem zijn, waardoor 
geen sprake is van sancties, alsook door de 
vrije tijd waarover zoveel jongeren 
beschikken, waarbij de adolescentie een 
periode van het leven is geworden die 
eerder begint en soms eindigt na de 
officiële volwassenenleeftijd,

D. overwegende dat dit verschijnsel des te 
verontrustender is omdat het vaak in de 
hand wordt gewerkt door de nieuwe 
technologieën die anoniem zijn, waardoor 
geen sprake is van sancties,

Or. fr

Amendement 19
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat deze uitwassen des te 
verontrustender zijn omdat zij vaak in de 
hand worden gewerkt door de nieuwe 

D. schrappen
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technologieën die anoniem zijn, waardoor 
geen sprake is van sancties, alsook door 
de vrije tijd waarover zoveel jongeren 
beschikken, waarbij de adolescentie een 
periode van het leven is geworden die 
eerder begint en soms eindigt na de 
officiële volwassenenleeftijd,

Or. en

Amendement 20
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat jongeren van 
beide seksen asociaal of crimineel gedrag 
kunnen vertonen, maar dat dit gedrag 
onder meisjes aantoonbaar lijkt toe te 
nemen,

Or. en

Amendement 21
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat meisjes binnen het 
jeugdstelsel unieke mentale en fysieke 
behoeften hebben die genderspecifieke 
programma’s en diensten vereisen; 
aangezien veel meisjes binnen het stelsel 
van het jeugdrecht enige vorm van 
seksueel, lichamelijk of geestelijk 
misbruik hebben ervaren; aangezien veel 
meisjes moeder zijn, wat een aantal 
unieke problemen met zich brengt, 
bijvoorbeeld dat jonge moeders van hun 
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kinderen worden gescheiden,

Or. en

Amendement 22
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat normoverschrijdend 
of gewelddadig gedrag van jongeren een 
breed terrein bestrijkt waarvan elk aspect 
afzonderlijk moet worden uitgediept 
alvorens de verschillende factoren met 
elkaar in verband te brengen, waardoor 
de complexiteit van het onderwerp en de 
aanzetten voor een oplossing duidelijk 
wordt,

E. overwegende dat het begrip van 
asociaal gedrag van sommige jongeren en 
het vaststellen van mogelijke reacties 
daarop een goede bestudering vereist van 
de verschillende, soms onderling 
verbonden, factoren die hun leven 
beïnvloeden,

Or. en

Amendement 23
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er sprake is van 
nuances in de beoordeling van de 
problematiek naargelang de lidstaten, de 
individuele of collectieve overtuigingen, 
de maatschappelijke ontwikkelingen, de 
categorieën inbreuken, de representatieve 
groepen en de voor onderzoek gebruikte 
methoden,

F. overwegende dat het, gezien de 
uiteenlopende definities in de lidstaten 
van het onderwerp, de significante 
verschillen tussen hun jeugdrecht en de 
verschillen in leeftijd waarop jongeren 
voor hun misdrijven verantwoordelijk 
worden gehouden, moeilijk is om voor de 
hele EU geldende beoordelingen van de 
jeugdcriminaliteit te formuleren,

Or. en
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Amendement 24
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende derhalve dat de politieke 
activiteiten op dit gebied niet op het 
communautaire besluitvormingsniveau 
moeten worden gecentraliseerd, maar dat 
de Unie daarentegen de verschillende 
nationale initiatieven meer zou kunnen 
steunen door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen voor projecten die 
worden opgezet door regeringen, ngo's of 
netwerken voor de uitwisseling van beste 
praktijken en informatie,

G. overwegende derhalve dat de politieke 
activiteiten op dit gebied niet op het 
communautaire besluitvormingsniveau 
moeten worden gecentraliseerd, maar dat 
de Unie daarentegen de verschillende 
nationale initiatieven meer zou kunnen 
steunen door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen voor projecten die 
worden opgezet door regeringen, 
jongerenorganisaties, ngo's of netwerken 
voor de uitwisseling van beste praktijken 
en informatie,

Or. it

Amendement 25
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende derhalve dat de politieke 
activiteiten op dit gebied niet op het 
communautaire besluitvormingsniveau 
moeten worden gecentraliseerd, maar dat 
de Unie daarentegen de verschillende 
nationale initiatieven meer zou kunnen 
steunen door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen voor projecten die 
worden opgezet door regeringen, ngo's of 
netwerken voor de uitwisseling van beste 
praktijken en informatie,

G. overwegende derhalve dat de politieke 
activiteiten op dit gebied niet op het 
communautaire besluitvormingsniveau 
moeten worden gecentraliseerd, maar dat 
de Unie daarentegen de verschillende 
nationale initiatieven meer zou kunnen 
steunen door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen voor projecten die 
worden opgezet door regeringen, ngo's, 
lokale en nationale organisaties die voor 
en met jongeren werken of netwerken 
voor de uitwisseling van beste praktijken 
en informatie,

Or. fr
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Amendement 26
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G.  overwegende derhalve dat de politieke 
activiteiten op dit gebied niet op het 
communautaire besluitvormingsniveau 
moeten worden gecentraliseerd, maar dat 
de Unie daarentegen de verschillende 
nationale initiatieven meer zou kunnen 
steunen door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen voor projecten die 
worden opgezet door regeringen, ngo's of 
netwerken voor de uitwisseling van beste 
praktijken en informatie;

G. overwegende dat er, met het oog op het 
afzonderlijke beleid en de afzonderlijke 
wetgeving van de lidstaten, voor een 
doeltreffende aanpak van de bestrijding 
en preventie van jeugdcriminaliteit een 
gemeenschappelijke strategie op EU-
niveau noodzakelijk is; een dergelijke 
strategie moet bestaande EU-
programma’s in het kader van de 
jeugdcriminaliteit omvatten en tevens 
nationale overheden, ngo’s en andere 
desbetreffende netwerken van 
deskundigen herenigen met informatie-
uitwisseling over de beste praktijken en 
ontwikkeling van specifieke 
beleidsinstrumenten gericht op 
jeugdcriminaliteit,

Or. en

Amendement 27
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bestrijding van 
jeugdcriminaliteit niet als voorwendsel 
mag dienen om de individuele vrijheden te 
beperken: "elk mens is een mens", 
onafhankelijk van zijn 
sociaaleconomische positie, en elke 
burger moet derhalve kunnen handelen in 
zijn eigen belang en dat van de anderen;

H. overwegende dat bestrijding van 
jeugdcriminaliteit niet als voorwendsel 
mag dienen om de individuele vrijheden te 
beperken of om te discrimineren op grond 
van geslacht, etnische afkomst, geloof 
en/of seksuele geaardheid, 
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Or. en

Amendement 28
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bestrijding van 
jeugdcriminaliteit niet als voorwendsel 
mag dienen om de individuele vrijheden te 
beperken: "elk mens is een mens", 
onafhankelijk van zijn 
sociaaleconomische positie, en elke 
burger moet derhalve kunnen handelen in 
zijn eigen belang en dat van de anderen,

H. overwegende dat bestrijding van 
jeugdcriminaliteit niet als voorwendsel 
mag dienen om de individuele vrijheden te 
beperken,

Or. cs

Amendement 29
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat voor een 
doeltreffende bestrijding van de 
jeugdcriminaliteit een geïntegreerde 
beleidsaanpak die onder andere voorziet 
in het gezinsaspect, passende financiële 
en maatschappelijke ondersteuning, 
gendergelijkheid en onderwijs – met 
inbegrip van burger- en sociale waarden 
alsmede van reproductieve rechten voor 
de vrouw – van fundamenteel belang is. 
Een dergelijk geïntegreerd beleid moet 
vanaf hun jongste jaren bijdragen aan het 
socialisatieproces van de jeugd,
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Or. en

Amendement 30
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat voor een 
duidelijke ondersteuning van 
programma’s inzake jeugdcriminaliteit de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
strategie op EU-niveau de toekenning van 
specifieke budgettaire middelen vereist, 
zoals de invoering van begrotingslijnen 
door de Europese Commissie,

Or. en

Amendement 31
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese Unie en 
de lidstaten er nog steeds naar streven de 
meest dynamische kenniseconomie ter 
wereld te worden, terwijl de prioriteit is 
verschoven naar de noodzaak van een op 
gezond verstand gebaseerde economie,

I. schrappen

Or. fr

Amendement 32
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese Unie en de 
lidstaten er nog steeds naar streven de 
meest dynamische kenniseconomie ter 
wereld te worden, terwijl de prioriteit is 
verschoven naar de noodzaak van een op 
gezond verstand gebaseerde economie,

I. overwegende dat de Europese Unie en de 
lidstaten er nog steeds naar streven de 
meest dynamische kenniseconomie ter 
wereld te worden en een integrerende 
samenleving met een hoog niveau van 
werkgelegenheid en gelijkheid tot stand te 
brengen door een doeltreffender gebruik 
van de hulpbronnen,

Or. es

Amendement 33
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese Unie en 
de lidstaten er nog steeds naar streven de 
meest dynamische kenniseconomie ter 
wereld te worden, terwijl de prioriteit is
verschoven naar de noodzaak van een op 
gezond verstand gebaseerde economie, 

I. schrappen

Or. en

Amendement 34
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat elk beleid op het 
gebied van de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen op de arbeidsmarkt gevolgen 
heeft voor de beschikbaarheid van 
vrouwen en mannen in het gezin, 
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ongeacht hun verantwoordelijkheid,

Or. fr

Amendement 35
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de ouderlijke 
verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling 
van het menselijk en sociaal kapitaal van 
toekomstige generaties in de eerste plaats 
in economische termen als een kwestie van 
sociale cohesie moet worden benaderd ten 
einde beter rekening te houden met het 
verband tussen het beleid inzake gelijke 
kansen, de doeltreffende uitoefening van 
het ouderlijk gezag en de bestrijding van 
jeugdcriminaliteit,

J. overwegende dat de ouderlijke 
verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling 
van het menselijk en sociaal kapitaal van 
toekomstige generaties in de eerste plaats 
in economische termen als een hulpbron
van sociale cohesie moet worden benaderd 
teneinde beter rekening te houden met het 
verband tussen het beleid inzake gelijke 
kansen, de doeltreffende uitoefening van
het ouderlijk gezag en de bestrijding van 
jeugdcriminaliteit,

Or. it

Amendement 36
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de ouderlijke 
verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling 
van het menselijk en sociaal kapitaal van 
toekomstige generaties in de eerste plaats 
in economische termen als een kwestie 
van sociale cohesie moet worden 
benaderd ten einde beter rekening te 
houden met het verband tussen het beleid 
inzake gelijke kansen, de doeltreffende 
uitoefening van het ouderlijk gezag en de 

J. schrappen
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bestrijding van jeugdcriminaliteit;

Or. en

Amendement 37
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat internationale 
organisaties het belang van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van het kind en de ontwikkeling van diens 
menselijk en sociaal kapitaal onderstrepen 
alsook het belang van waakzaamheid en 
inzet van de ouders bij de bestrijding van 
normoverschrijdend of gewelddadig gedrag 
van jongeren; overwegende dat 
daarentegen moet worden vastgesteld dat 
diezelfde organisaties niet met dezelfde 
openhartigheid ingaan op het vraagstuk 
van de materiële voorwaarden die nodig 
zijn voor een doeltreffend ouderlijk gezag 
zonder dat dit voor vrouwen of mannen 
direct of indirect leidt tot discriminatie op 
de arbeidsmarkt of tot een latent verlies 
aan zekerheid, met onmiddellijk of 
vertraagd effect, in de nationale 
socialezekerheidsstelsels,

K. overwegende dat internationale 
organisaties het belang van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van het kind en de ontwikkeling van diens 
menselijk en sociaal kapitaal onderstrepen 
alsook het belang van waakzaamheid en 
inzet van de ouders bij de bestrijding van 
normoverschrijdend of gewelddadig gedrag 
van jongeren; overwegende dat 
daarentegen moet worden vastgesteld dat 
diezelfde organisaties onvoldoende 
rekening houden met de andere 
sociaaleconomische factoren van 
jeugdcriminaliteit, zoals schooluitval, 
geweld op school of de afwezigheid van 
door de overheid ondersteunde 
preventieprogramma’s,

Or. fr

Amendement 38
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat internationale 
organisaties het belang van de ouderlijke 

K. overwegende dat internationale 
organisaties het belang van de inzet van de 
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verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van het kind en de 
ontwikkeling van diens menselijk en 
sociaal kapitaal onderstrepen alsook het 
belang van waakzaamheid en inzet van de 
ouders bij de bestrijding van 
normoverschrijdend of gewelddadig gedrag 
van jongeren; overwegende dat 
daarentegen moet worden vastgesteld dat 
diezelfde organisaties niet met dezelfde 
openhartigheid ingaan op het vraagstuk 
van de materiële voorwaarden die nodig 
zijn voor een doeltreffend ouderlijk gezag 
zonder dat dit voor vrouwen of mannen 
direct of indirect leidt tot discriminatie op 
de arbeidsmarkt of tot een latent verlies 
aan zekerheid, met onmiddellijk of 
vertraagd effect, in de nationale 
socialezekerheidsstelsels,

ouders bij de bestrijding van 
normoverschrijdend of gewelddadig gedrag 
van jongeren onderstrepen; waarbij 
onvoldoende nadruk wordt gelegd op het 
belang van het aspect van de sociale 
samenhang in de kwestie, zoals het 
verband tussen armoede en sociale 
uitsluiting en gevallen van 
jeugdcriminaliteit,

Or. en

Amendement 39
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ondernemingen als 
vanzelfsprekend van hun leerlingen of 
jonge medewerkers niet alleen technische 
en professionele competenties verwachten, 
maar ook "flexibele competenties" wat 
betreft het menselijk en sociaal kapitaal, en 
dat de politieke instellingen niet met 
dezelfde openhartigheid ingaan op de 
directe of indirecte kosten die gemoeid zijn 
met de investeringen in de ontwikkeling 
van deze competenties van toekomstige 
generaties, terwijl elke andere investering 
ten behoeve van het algemeen belang 
gewoonlijk wordt gemeten via het bbp,

L. overwegende dat ondernemingen als 
vanzelfsprekend van hun leerlingen of 
jonge medewerkers niet alleen technische 
en professionele competenties verwachten, 
maar ook "flexibele competenties" wat 
betreft het menselijk en sociaal kapitaal, en 
dat de politieke instellingen onvoldoende
ingaan op de directe of indirecte kosten die 
gemoeid zijn met de investeringen in de 
ontwikkeling van deze competenties van 
toekomstige generaties,
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Or. cs

Amendement 40
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ondernemingen als 
vanzelfsprekend van hun leerlingen of 
jonge medewerkers niet alleen technische 
en professionele competenties 
verwachten, maar ook "flexibele 
competenties" wat betreft het menselijk en 
sociaal kapitaal, en dat de politieke 
instellingen niet met dezelfde 
openhartigheid ingaan op de directe of 
indirecte kosten die gemoeid zijn met de 
investeringen in de ontwikkeling van deze 
competenties van toekomstige generaties, 
terwijl elke andere investering ten 
behoeve van het algemeen belang 
gewoonlijk wordt gemeten via het bbp,

L. schrappen

Or. en

Amendement 41
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat enkele lidstaten, in 
strijd met de doelstellingen en 
verplichtingen die in de strategie van 
Lissabon en de Europa 2020-strategie 
worden geschetst, de middelen voor en 
investeringen in onderwijs en opleiding op 
dit moment drastisch verlagen,

Or. it
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Amendement 42
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat sprake is van een 
tendens om mannen en vrouwen te 
onderwerpen aan de steeds strengere 
eisen van een slecht in de hand gehouden 
flexizekerheid die door de arbeidsmarkt 
wordt opgelegd onder het mom van betere 
prestaties, zodat men zich kan afvragen of 
het niet wenselijk is binnen de Europese 
Unie te streven naar een concurrerende 
sociale economie die is aangepast aan de 
behoeften van de mens in zijn sociale 
relaties, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan individuele en collectieve 
bewustwording, vrijheid en 
verantwoordelijkheid,

M. schrappen

Or. cs

Amendement 43
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Considerando M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat sprake is van een 
tendens om mannen en vrouwen te 
onderwerpen aan de steeds strengere eisen 
van een slecht in de hand gehouden 
flexizekerheid die door de arbeidsmarkt 
wordt opgelegd onder het mom van betere 
prestaties, zodat men zich kan afvragen of 
het niet wenselijk is binnen de Europese 
Unie te streven naar een concurrerende 
sociale economie die is aangepast aan de 
behoeften van de mens in zijn sociale 

M. overwegende dat op de arbeidsmarkt 
sprake is van een tendens om mannen en 
vrouwen te onderwerpen aan steeds 
strengere eisen teneinde betere prestaties te 
behalen, wat indruist tegen het streven 
van de Europese Unie naar een 
concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens in 
zijn sociale relaties, waarbij de voorkeur 
wordt gegeven aan individuele en 
collectieve bewustwording, vrijheid en 



AM\833351NL.doc 25/76 PE450.591v01-00

NL

relaties, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan individuele en collectieve 
bewustwording, vrijheid en 
verantwoordelijkheid,

verantwoordelijkheid,

Or. es

Amendement 44
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat sprake is van een 
tendens om mannen en vrouwen te 
onderwerpen aan de steeds strengere 
eisen van een slecht in de hand gehouden 
flexizekerheid die door de arbeidsmarkt 
wordt opgelegd onder het mom van betere 
prestaties, zodat men zich kan afvragen of 
het niet wenselijk is binnen de Europese 
Unie te streven naar een concurrerende 
sociale economie die is aangepast aan de 
behoeften van de mens in zijn sociale 
relaties, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan individuele en collectieve 
bewustwording, vrijheid en 
verantwoordelijkheid,

M. schrappen

Or. en

Amendement 45
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat volgens de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens 
moeder en kind recht hebben op bijzondere 
zorg en bijstand en dat aan de ouders in de 

N. overwegende dat volgens de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
de daaruit voortvloeiende internationale 
en regionale verdragen op het gebied van 
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eerste plaats het recht toekomt de soort 
opvoeding en onderwijs te kiezen welke 
aan hun kinderen zal worden gegeven,

de mensenrechten moeder en kind recht 
hebben op bijzondere zorg en bijstand en 
dat aan de ouders in de eerste plaats het 
recht toekomt de soort opvoeding en 
onderwijs te kiezen welke aan hun 
kinderen zal worden gegeven,

Or. pl

Amendement 46
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat volgens de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens 
moeder en kind recht hebben op 
bijzondere zorg en bijstand en dat aan de 
ouders in de eerste plaats het recht toekomt 
de soort opvoeding en onderwijs te kiezen 
welke aan hun kinderen zal worden 
gegeven,

N. overwegende dat de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens het 
gezin beschouwt als de natuurlijke 
eenheid en hoeksteen van de 
maatschappij, en daarmee ook niet-
conventionele gezinnen bedoelt zoals 
homoseksuele partners, ongehuwde 
stellen en eenoudergezinnen; en dat aan 
de ouders in de eerste plaats het recht 
toekomt de soort opvoeding en onderwijs 
te kiezen welke aan hun kinderen zal 
worden gegeven,

Or. en

Amendement 47
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat volgens de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens 
moeder en kind recht hebben op bijzondere 
zorg en bijstand en dat aan de ouders in de 
eerste plaats het recht toekomt de soort 

N. overwegende dat volgens de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens 
moeder en kind recht hebben op bijzondere 
zorg en bijstand en dat de ouders de plicht 
hebben om die rechten te eerbiedigen en 
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opvoeding en onderwijs te kiezen welke 
aan hun kinderen zal worden gegeven,

te doen gelden,

Or. en

Amendement 48
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving,

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en helaas zelfs niet altijd de 
meest bepalende omgeving,

Or. pl

Amendement 49
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving,

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving; overwegende dat 
nog andere sociaaleconomische factoren 
van invloed zijn op de ontwikkeling van 
het kind,

Or. fr
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Amendement 50
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving,

O. overwegende dat het gezin beschouwd 
kan worden als de belangrijkste omgeving 
voor de socialisering van het kind, zijn kijk 
op de wereld en zijn gedrag, maar dat dit 
niet de enige en niet noodzakelijkerwijs de 
meest invloedrijke omgeving is,

Or. en

Amendement 51
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving,

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving, wat wijst op de 
sociaaleconomische marginalisatie als 
oorzaak van crimineel gedrag, 

Or. en

Amendement 52
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving,

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag; 
overwegende dat het gezin, al dan niet 
traditioneel van vorm, in de jaren waarin 
het kind zich vormt essentieel is voor een 
gezonde, veilige en koesterende omgeving; 
en overwegende dat het gezin tevens van 
cruciaal belang is voor preventie en de 
heropvoeding van een jeugddelinquent,

Or. en

Amendement 53
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat 
dit tegenwoordig niet meer de enige 
omgeving is en zelfs niet altijd de meest 
bepalende omgeving,

O. overwegende dat het gezin 
ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving 
is voor de socialisering van het kind, zijn 
kijk op de wereld en zijn gedrag; 
overwegende dat het gezin, al dan niet 
traditioneel van vorm, in de jaren waarin 
het kind zich vormt essentieel is voor een 
gezonde, veilige en koesterende omgeving; 
en overwegende dat het gezin tevens van 
cruciaal belang is voor preventie en de 
heropvoeding van een jeugddelinquent,

Or. en

Amendement 54
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat andere 
instellingen, zoals basis- en middelbare
scholen en kinder- en jeugdorganisaties, 
bijdragen aan de socialisering van 
kinderen en jongeren,

Or. en

Amendement 55
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat een bijzondere rol 
is weggelegd voor de school en dat het 
daarom raadzaam is de band tussen beide 
ouders en de leden van het onderwijzend 
personeel aan te halen teneinde een 
betere begeleiding van de jongeren op 
school te waarborgen,

Or. fr

Amendement 56
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat de crisis van het 
gezin een vernietigende invloed heeft op 
de geestelijke en lichamelijke toestand van 
de jonge generatie en als gevolg daarvan 
op de hele samenleving,

Or. pl
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Amendement 57
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het lastig is de
oorzaken van delinquent gedrag bij 
minderjarigen in absolute termen te 
catalogiseren, daar het traject dat leidt tot 
sociaal afwijkend en uiteindelijk 
delinquent gedrag in elk individueel geval 
te verklaren is door de individuele en 
specifieke omstandigheden die verband 
houden met de ervaringen en de 
belangrijkste pijlers rond welke het leven 
van ieder kind en iedere jongere is 
opgebouwd, te weten het gezin, de school, 
de vriendenkring en, ruimer beschouwd, 
ook de sociaaleconomische leefomgeving,

P. overwegende dat het lastig is om vast te 
stellen welke factoren leiden tot criminele 
patronen, aangezien daartoe ook het 
individuele karakter behoort, net als de 
individuele en specifieke omstandigheden 
die verband houden met de ervaringen en 
de belangrijkste pijlers rond welke het 
leven van ieder kind en iedere jongere is 
opgebouwd, te weten het gezin, de school, 
de vriendenkring en, ruimer beschouwd, 
ook de sociaaleconomische leefomgeving,

Or. en

Amendement 58
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het lastig is de 
oorzaken van delinquent gedrag bij 
minderjarigen in absolute termen te 
catalogiseren, daar het traject dat leidt tot 
sociaal afwijkend en uiteindelijk 
delinquent gedrag in elk individueel geval 
te verklaren is door de individuele en 
specifieke omstandigheden die verband 
houden met de ervaringen en de 
belangrijkste pijlers rond welke het leven 
van ieder kind en iedere jongere is 
opgebouwd, te weten het gezin, de school, 

P. overwegende dat het lastig is de 
oorzaken van delinquent gedrag bij 
minderjarigen in absolute termen te 
catalogiseren, daar het traject dat leidt tot 
sociaal afwijkend en uiteindelijk 
delinquent gedrag in elk individueel geval 
te verklaren is door de individuele en 
specifieke omstandigheden die verband 
houden met de ervaringen en de 
belangrijkste pijlers rond welke het leven 
van ieder kind en iedere jongere is 
opgebouwd, te weten het gezin, de school, 
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de vriendenkring en, ruimer beschouwd, 
ook de sociaaleconomische leefomgeving, 

de vriendenkring en, ruimer beschouwd, 
ook de sociaaleconomische leefomgeving, 
wat vaak leidt tot situaties die een basis 
voor delinquent gedrag vormen, met 
speciale nadruk op de 
werkloosheidsfactor, die wordt gezien als 
de belangrijkste oorzaak waardoor jonge 
criminelen in een economisch en sociaal 
onstabiele omgeving terechtkomen,

Or. en

Amendement 59
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat het emotionele en
sociale gedrag van het kind in essentie 
tijdens de eerste levensjaren gestalte krijgt
via de relatie met vooral de moeder, de 
vader of de volwassene die het kind onder 
zijn hoede heeft,

Q. overwegende dat voor het aanleren van 
sociaal gedrag en de vorming van de 
sociale relaties niet alleen de band van het 
kind met de moeder, de vader of de 
volwassene die het kind tijdens diens 
eerste levensjaren onder zijn hoede heeft 
van verregaande invloed is, maar tevens 
de omgeving van het kind buiten het 
gezin, en dan met name de uiteenlopende 
voorschoolse en schoolse voorzieningen 
die er bestaan, dit met name bij gezinnen 
waarin beide ouders hun beroep 
uitoefenen,

Or. cs

Amendement 60
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de stortvloed van 
beelden van extreem geweld en 
pornografisch materiaal die via de 
communicatiemedia en audiovisuele 
media zoals spelletjes, televisie en internet 
wordt uitgezonden, alsook de exploitatie 
door de media van het beeld van 
minderjarige delinquenten en hun 
slachtoffers, vaak grenzen aan schending 
van de fundamentele rechten van het kind 
en bijdragen tot de banalisering van 
geweld,

Or. es

Amendement 61
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 R bis. overwegende dat kinderen die in 
armoede leven meer kans lopen op 
ondervoeding, een slechte opvoeding en 
scholing, geweld en criminele activiteiten,

Or. en

Amendement 62
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat zorgtaken, die nog 
overwegend door vrouwen worden 
uitgevoerd, sociaal, juridisch en 
economisch erkend moeten worden als 
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"onzichtbare" activiteiten, ook om hun 
gevolgen voor de salarisverschillen tussen 
mannen en vrouwen te kunnen 
beoordelen,

Or. it

Amendement 63
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat in talrijke 
onderzoeken is vastgesteld dat de stijging 
in jeugdcriminaliteit wordt gemeld in 
landen met een extra explosieve 
combinatie van raciale spanningen, 
armoede, drugsgebruik, gebroken 
gezinnen, werkloosheid en vervreemding 
of in landen die kampen met de gevolgen 
van snelle sociale en economische 
veranderingen,

Or. en

Amendement 64
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat het noodzakelijk is op 
Europees niveau tot een definitie te komen 
van het begrip meervoudige discriminatie, 
in het licht van de indicatoren van het 
bbp,

S. overwegende dat het noodzakelijk is op 
Europees niveau tot een definitie te komen 
van het begrip meervoudige discriminatie,

Or. en
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Amendement 65
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat het noodzakelijk is op 
Europees niveau tot een definitie te 
komen van het begrip meervoudige 
discriminatie, in het licht van de 
indicatoren van het bbp,

S. overwegende dat het noodzakelijk is het 
begrip meervoudige discriminatie – met 
inbegrip van elementen zoals 
verschillende etnische minderheden, 
sociaaleconomische factoren en geslacht 
– op Europees niveau te herzien en te 
evalueren in samenhang met de 
inkomensniveaus,

Or. en

Amendement 66
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat, om een blind en 
ondoordacht "law-and-order" beleid te 
voorkomen, het woord moet worden
gegeven aan de jongeren om te kunnen 
zeggen wat zij van de samenleving 
verwachten, zoals blijkt uit het Europees 
project "Weet u waar uw kind is?" dat als 
instrument ter preventie door de Slowaakse 
regering is opgezet met het oog op de 
bewustmaking van de ouders,

T. overwegende dat, om een blind en 
ondoordacht "law-and-order" beleid te 
voorkomen, rekening moet worden
gehouden met de situatie van jongeren, 
zoals blijkt uit het Europees project "Weet 
u waar uw kind is?" dat als instrument ter 
preventie door de Slowaakse regering is 
opgezet met het oog op de bewustmaking 
van de ouders,

Or. pl

Amendement 67
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging T



PE450.591v01-00 36/76 AM\833351NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat, om een blind en 
ondoordacht "law-and-order" beleid te 
voorkomen, het woord moet worden 
gegeven aan de jongeren om te kunnen 
zeggen wat zij van de samenleving 
verwachten, zoals blijkt uit het Europees 
project "Weet u waar uw kind is?" dat als 
instrument ter preventie door de 
Slowaakse regering is opgezet met het oog 
op de bewustmaking van de ouders,

T. overwegende dat het woord moet 
worden gegeven aan de jongeren om te 
kunnen zeggen wat zij van de samenleving 
verwachten,

Or. fr

Amendement 68
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T.  overwegende dat, om een blind en 
ondoordacht "law-and-order" beleid te 
voorkomen, het woord moet worden 
gegeven aan de jongeren om te kunnen 
zeggen wat zij van de samenleving 
verwachten, zoals blijkt uit het Europees 
project "Weet u waar uw kind is?" dat als 
instrument ter preventie door de 
Slowaakse regering is opgezet met het oog 
op de bewustmaking van de ouders,

T. schrappen

Or. en

Amendement 69
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging U
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Ontwerpresolutie Amendement

U.  overwegende dat uit de ervaringen van 
de Mouvement mondial des mères 
(MMM) (wereldbeweging van moeders) 
blijkt dat het zinvol is een beroep te doen 
op moeders van gezinnen uit 
achterstandswijken, zodat zij nauw 
worden betrokken bij de ontwikkeling, de 
invoering, de uitvoering en de evaluatie 
van het overheidsbeleid ter bestrijding van 
jeugdcriminaliteit,

U. schrappen

Or. en

Amendement 70
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat deze resolutie zich 
speciaal richt op het verband tussen de 
verschillende nationale en communautaire 
beleidsvormen op het gebied van gelijke 
kansen en de doeltreffende uitoefening 
van de ouderlijke verantwoordelijkheid en 
de gevolgen voor de individuele vrijheid en 
verantwoordelijkheid, de solidariteit tussen 
de generaties, de ontwikkeling van het 
menselijk en sociaal kapitaal van de 
toekomstige generaties en de bestrijding 
van de jeugdcriminaliteit,

V. overwegende dat deze resolutie zich 
speciaal richt op het verband tussen de 
verschillende nationale en communautaire 
beleidsvormen op het gebied van gelijke 
kansen en de gevolgen voor de individuele 
vrijheid en verantwoordelijkheid, de 
solidariteit tussen de generaties, de 
ontwikkeling van het menselijk en sociaal 
kapitaal van de toekomstige generaties en 
de bestrijding van de jeugdcriminaliteit,

Or. en

Amendement 71
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging V
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Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat deze resolutie zich 
speciaal richt op het verband tussen de 
verschillende nationale en communautaire 
beleidsvormen op het gebied van gelijke 
kansen en de doeltreffende uitoefening 
van de ouderlijke verantwoordelijkheid en 
de gevolgen voor de individuele vrijheid 
en verantwoordelijkheid, de solidariteit 
tussen de generaties, de ontwikkeling van 
het menselijk en sociaal kapitaal van de 
toekomstige generaties en de bestrijding 
van de jeugdcriminaliteit,

V. overwegende dat deze resolutie zich 
speciaal richt op het verband tussen de 
verschillende nationale en communautaire 
beleidsvormen op het gebied van gelijke 
kansen en de gevolgen voor de bestrijding 
van de jeugdcriminaliteit,

Or. en

Amendement 72
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging V bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

V bis. verheugt zich over de talloze 
projecten voor uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten waarin belang 
wordt gehecht aan de inspraak van 
jongeren, naar het voorbeeld van het 
Europees project "Weet u waar uw kind 
is?",

Or. fr

Amendement 73
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging V ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

V ter. overwegende dat de nodige 
aandacht moet worden besteed aan het 
feit dat mensen die zorgtaken uitoefenen 
gediscrimineerd worden wegens de 
opname van zwangerschaps-, 
vaderschaps-, ouderschaps- of 
gezinsverlof, om te achterhalen of deze 
discriminatie een vorm van discriminatie 
op grond van geslacht is; overwegende dat 
het noodzakelijk is op Europees niveau tot 
een definitie te komen van het begrip 
meervoudige discriminatie,

Or. fr

Amendement 74
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging V quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

V quater. overwegende dat het pact tussen 
mannen en vrouwen, generaties en 
personen gebaseerd moet zijn op de 
mogelijkheid zelf het eigen beroeps- en 
privéleven in te vullen en de economische 
en productieve eisen van een baan te 
verenigen met de mogelijkheid werktijden 
en taken zelf in te delen, binnen een kader 
van juridisch en contractueel vastgelegde 
rechten en plichten,

Or. fr

Amendement 75
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging V quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

V quinquies. overwegende dat banen in de 
kinderopvang- en onderwijssector beter 
betaald zouden moeten zijn om mannen in 
de gelegenheid te stellen een dergelijk 
beroep uit te oefenen, wat gunstige 
gevolgen zou hebben voor de opvoeding 
van jongeren,

Or. fr

Amendement 76
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie voor alle 
lidstaten concrete criteria vast te stellen 
voor het verzamelen van de nationale 
statistische gegevens om vergelijking 
mogelijk te maken;

Or. es

Amendement 77
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale 
statistieken duidelijk de kosten aan te 
geven die voor de samenleving zijn 
gemoeid met de jeugdcriminaliteit als de 
ouderlijke verantwoordelijkheid niet 
wordt uitgeoefend;

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale 
statistieken duidelijk de kosten aan te 
geven die voor de samenleving zijn 
gemoeid met de jeugdcriminaliteit; 
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Or. en

Amendement 78
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale 
statistieken duidelijk de kosten aan te 
geven die voor de samenleving zijn 
gemoeid met de jeugdcriminaliteit als de 
ouderlijke verantwoordelijkheid niet 
wordt uitgeoefend;

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale 
statistieken duidelijk de kosten aan te 
geven die voor de samenleving zijn 
gemoeid met de jeugdcriminaliteit;

Or. en

Amendement 79
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale 
statistieken duidelijk de kosten aan te 
geven die voor de samenleving zijn 
gemoeid met de jeugdcriminaliteit als de 
ouderlijke verantwoordelijkheid niet 
wordt uitgeoefend;

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale 
statistieken de kosten voor het land op te 
nemen die zijn gemoeid met de 
jeugdcriminaliteit;

Or. en

Amendement 80
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de nationale en 
internationale organen, met inbegrip van 
het Bureau voor de grondrechten, nader 
onderzoek te verrichten naar de 
doelmatigheid van alternatieve straffen 
voor jeugddelinquenten, de gevolgen van 
genderstereotypen in de 
jeugdcriminaliteit, de rol van de media, de 
verschillende ervaringen van jongens en 
meisjes met betrekking tot misdaad en 
geweld, en de rol van de ouders, de school 
en jeugdorganisaties bij het voorkomen 
van jeugdcriminaliteit; 

Or. en

Amendement 81
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. nodigt de lidstaten uit de methoden 
voor natuurlijke gezinsplanning op te 
nemen in de seksuele voorlichting op 
middelbare scholen door extra nadruk te 
leggen op wederzijds respect tussen 
mannen en vrouwen; verzoekt de lidstaten 
de keuze van de ouders ten aanzien van de 
seksuele voorlichting van hun kinderen te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 82
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de nationale en 
internationale organen, met inbegrip van 
het Bureau voor de grondrechten, nader 
onderzoek te verrichten naar de 
doelmatigheid van alternatieve straffen 
voor jeugddelinquenten, de gevolgen van 
stereotypen in de jeugdcriminaliteit, de rol 
van de media, de verschillende ervaringen 
van jongens en meisjes met betrekking tot 
misdaad, geweld en pornografie, en de rol 
van de ouders, de school, de kerk, 
religieuze gemeenschappen en 
jeugdorganisaties bij het voorkomen van 
jeugdcriminaliteit;

Or. en

Amendement 83
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. moedigt Eurostat aan de ontwikkeling 
van indicatoren voort te zetten om de 
bijdrage op lange termijn van de 
activiteiten in verband met bestrijding van 
jeugdcriminaliteit aan de sociale cohesie en 
het welzijn van de lidstaten, die verder 
gaat dan het bbp en in economische 
termen onzichtbaar is, zichtbaar te maken;

2. moedigt Eurostat aan verdere studies en 
analyses uit te voeren om de bijdrage op 
lange termijn van de activiteiten in verband 
met bestrijding van jeugdcriminaliteit aan 
de sociale cohesie en het welzijn van de 
lidstaten zichtbaar te maken;

Or. pl

Amendement 84
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. moedigt Eurostat aan de ontwikkeling 
van indicatoren voort te zetten om de 
bijdrage op lange termijn van de 
activiteiten in verband met bestrijding van 
jeugdcriminaliteit aan de sociale cohesie 
en het welzijn van de lidstaten, die verder 
gaat dan het bbp en in economische 
termen onzichtbaar is, zichtbaar te 
maken;

2. schrappen

Or. en

Amendement 85
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de bevoegde nationale en 
internationale organisaties om macro-
economische studies te publiceren over de 
gevolgen van de doeltreffende ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het menselijk en sociaal 
kapitaal van toekomstige generaties in het 
licht van de bestrijding van de 
jeugdcriminaliteit;

3. schrappen

Or. en

Amendement 86
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de bevoegde nationale en 
internationale organisaties om macro-

3. verzoekt de bevoegde nationale en 
internationale organisaties om micro- en 
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economische studies te publiceren over de 
gevolgen van de doeltreffende ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van het menselijk en sociaal kapitaal van 
toekomstige generaties in het licht van de 
bestrijding van de jeugdcriminaliteit;

macro-economische studies te publiceren 
over de gevolgen van geweld en 
schooluitval, het ontbreken van ouderlijke 
verantwoordelijkheid en de rol van 
organisaties die met jongeren werken op 
het gebied van jeugdcriminaliteit;

Or. fr

Amendement 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. moedigt de Europese Commissie 
aan de nodige maatregelen te nemen met 
het oog op het verrichten van onderzoek 
naar en het verschaffen van inzicht in het 
effect van nieuwe onbekende psychotrope 
stoffen of psychedelica op het organisme 
van personen die deze producten 
gebruiken; roept op om een 
voorlichtingscampagne voor te bereiden 
over het schadelijke karakter van de 
bovengenoemde middelen;

Or. pl

Amendement 88
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordelingsstudie te publiceren van 
met name de budgettaire gevolgen die 
door de invoering van de 
"gendermainstreamingsprocedures" 
worden veroorzaakt, aan de hand 

4. schrappen
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waarvan relevantie, doeltreffendheid, 
duurzaamheid en nut ervan in termen van 
kosten-batenverhouding kunnen worden 
geëvalueerd, zoals overigens voor alle 
andere Europese beleidsvormen 
gebruikelijk is;

Or. en

Amendement 89
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie in haar beleids-
en wetgevingsvoorstellen een evaluatie op 
te nemen waaruit de gevolgen blijken van 
een wetgevingsvoorstel voor een 
rechtvaardige verdeling tussen de 
generaties en de doeltreffendheid van het 
ouderlijk gezag, middels een analyse van 
de kosten en baten op lange termijn;

5. schrappen

Or. en

Amendement 90
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie in haar beleids-
en wetgevingsvoorstellen een evaluatie op 
te nemen waaruit de gevolgen blijken van 
een wetgevingsvoorstel voor een 
rechtvaardige verdeling tussen de 
generaties en de doeltreffendheid van het 
ouderlijk gezag, middels een analyse van 
de kosten en baten op lange termijn;

5. schrappen
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Or. en

Amendement 91
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt het Franse voorzitterschap van
de G20 aan in haar aanpak met 
betrekking tot de sociale gevolgen van de 
mondialisering en complimenteert 
mevrouw Christine Boutin, rapporteur, 
met de stappen die zij ter voorbereiding 
van het verslag heeft ondernomen;

6. schrappen

Or. en

Amendement 92
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld open 
te stellen voor verenigingen die 
vrouwen/moeders en ook mannen/vaders 
vertegenwoordigen, onderzoekers, gezins-
of ouderverenigingen, opvoeders, sociale 
werkers, kerken en krachtens de 
vigerende nationale wetgeving erkende 
religieuze gemeenschappen,
liefdadigheidsinstellingen of humanitaire 
organisaties, de media en de politie;

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld open 
te stellen voor verenigingen die 
vrouwen/moeders en ook mannen/vaders 
vertegenwoordigen, onderzoekers, gezins-
of ouderverenigingen, opvoeders, sociale 
werkers, liefdadigheidsinstellingen of 
humanitaire organisaties, de media en de 
politie;

Or. en
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Amendement 93
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld open 
te stellen voor verenigingen die 
vrouwen/moeders en ook mannen/vaders 
vertegenwoordigen, onderzoekers, gezins-
of ouderverenigingen, opvoeders, sociale 
werkers, kerken en krachtens de vigerende 
nationale wetgeving erkende religieuze 
gemeenschappen, 
liefdadigheidsinstellingen of humanitaire 
organisaties, de media en de politie;

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld open 
te stellen voor verenigingen die 
vrouwen/moeders en ook mannen/vaders 
vertegenwoordigen, jongerenorganisaties,
onderzoekers, gezins- of 
ouderverenigingen, opvoeders, sociale 
werkers, kerken en krachtens de vigerende 
nationale wetgeving erkende religieuze 
gemeenschappen, 
liefdadigheidsinstellingen of humanitaire 
organisaties, de media en de politie;

Or. it

Amendement 94
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld open 
te stellen voor verenigingen die 
vrouwen/moeders en ook mannen/vaders 
vertegenwoordigen, onderzoekers, gezins-
of ouderverenigingen, opvoeders, sociale 
werkers, kerken en krachtens de 
vigerende nationale wetgeving erkende 
religieuze gemeenschappen, 
liefdadigheidsinstellingen of humanitaire 
organisaties, de media en de politie;

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 95
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld open 
te stellen voor verenigingen die 
vrouwen/moeders en ook mannen/vaders 
vertegenwoordigen, onderzoekers, gezins-
of ouderverenigingen, opvoeders, sociale 
werkers, kerken en krachtens de 
vigerende nationale wetgeving erkende 
religieuze gemeenschappen, 
liefdadigheidsinstellingen of humanitaire 
organisaties, de media en de politie;

7. verzoekt de nationale wetgevers de 
samenwerking met de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld te 
vergroten;

Or. en

Amendement 96
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Europese Commissie en 
de lidstaten zich nader op de kwestie 
jeugdcriminaliteit te richten door 
bevordering van de synergie tussen de 
verschillende beleidsterreinen, te weten 
onderwijs, jeugd, gendergelijkheid en 
sociale insluiting, en van bestaande 
institutionele mechanismen zoals de open 
coördinatiemethode: op het gebied van de 
jeugd, het onderwijs en de sociale 
insluiting; 

Or. en
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Amendement 97
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. nodigt de lidstaten uit 
ondersteuning te bieden aan netwerken 
van diensten voor professioneel advies 
aan gezinnen en paren die als ouders 
moeilijkheden ondervinden, evenals aan 
adolescenten met problemen die verband 
houden met een riskante levensstijl en 
vormen van verslaving; 

Or. it

Amendement 98
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten om bevordering 
van preventief beleid ter vergroting van 
het lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
welzijn van jongeren, bijvoorbeeld door 
uitbreiding van het scala van 
buitenschoolse activiteiten en sporten dat 
hen ter beschikking staat;

Or. en

Amendement 99
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat preventie van 
jeugdcriminaliteit acties vergt op andere 
terreinen van het overheidsbeleid zoals 
toegang tot huisvesting, werkgelegenheid, 
beroepsopleiding, gelijke kansen, 
vrijetijdsbesteding en uitwisseling tussen 
jongeren;

Or. es

Amendement 100
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Europese Commissie 
een gemeenschappelijke Europese 
strategie voor te stellen ter bestrijding van 
jeugdcriminaliteit; deze strategie moet 
zich richten op:
a. de behoefte aan operationele 
coördinatie en een interdisciplinaire 
benadering van al het beleid van de 
Europese Unie (recht en veiligheid, 
werkgelegenheid, sociale zaken, de 
rechten van de vrouw en de seksen) bij de 
bestrijding van jeugdcriminaliteit,
b. betrokkenheid van alle desbetreffende 
ngo’s, maatschappelijke organisaties, 
netwerken en deskundigen bij de 
ontwikkeling van een pan-Europese 
ruimte voor de uitwisseling van informatie 
en de beste praktijken;

Or. en
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Amendement 101
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is ingenomen met het nieuwe kader 
voor het EU-jeugdbeleid van de 
Commissie, 'Jeugd in beweging', dat 
jongeren op de arbeidsmarkt meer gelijke 
kansen wil bieden en een actief 
burgerschap, sociale insluiting en de 
solidariteit onder jongeren wil 
bevorderen;

Or. en

Amendement 102
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. verzoekt de lidstaten de 
maatregelen ter voorkoming van 
gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen via enerzijds specifieke 
onderwijscampagnes en acties ter 
bestrijding van seksistische stereotypen en 
anderzijds een betere samenwerking 
tussen de actoren en de verschillende 
omgevingen die met dit verschijnsel te 
maken hebben, zoals het gezin, de school, 
de openbare ruimte en de media; 
onderstreept het belang van 
bewustmakingscampagnes over de 
verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen en campagnes ter bestrijding van 
seksistische stereotypen;

Or. es
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Amendement 103
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake heropvoeding en sociale 
reïntegratie voor jeugdige delinquenten 
op te zetten en een op "zero tolerance" 
gericht justitieel beleid toe te passen ten 
opzichte van volwassenen, onafhankelijk 
van hun sociale status, die jongeren 
aanzetten tot criminaliteit door met name 
de toegang te vergemakkelijken tot hard 
drugs, cannabis en andere producten die 
worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd;

8. dringt bij de lidstaten aan op 
versterking en bevordering van een 
drievoudige aanpak ter bestrijding van de 
jeugdcriminaliteit: preventie, gerechtelijke 
maatregelen en reïntegratie en 
heropvoeding; 

a. preventieve maatregelen moeten 
bestaan uit:
(i). het vereenvoudigen van de toegang 
voor jongeren en ouders tot therapie bij 
medewerkers die in de kinderpsychologie 
geschoold zijn; 
(ii). het opzetten van speciale telefonische 
'hotlines' waar slachtoffers en hun ouders 
maar ook daders terecht kunnen voor 
begeleiding door speciaal geschoolde 
medewerkers;
(iii). bewustwordingscampagnes met 
betrekking tot jeugdcriminaliteit op 
scholen;

Or. en

Amendement 104
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8



PE450.591v01-00 54/76 AM\833351NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake heropvoeding en sociale 
reïntegratie voor jeugdige delinquenten 
op te zetten en een op "zero tolerance" 
gericht justitieel beleid toe te passen ten 
opzichte van volwassenen, onafhankelijk 
van hun sociale status, die jongeren 
aanzetten tot criminaliteit door met name 
de toegang te vergemakkelijken tot hard 
drugs, cannabis en andere producten die 
worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd;

8. dringt bij de lidstaten aan op 
versterking en bevordering van een 
drievoudige aanpak ter bestrijding van de 
jeugdcriminaliteit: preventie, gerechtelijke 
maatregelen en reïntegratie en 
heropvoeding;

a. preventieve maatregelen moeten 
bestaan uit:
(i). het vereenvoudigen van de toegang 
voor jongeren en ouders tot therapie bij 
medewerkers die in de kinderpsychologie 
geschoold zijn;
(ii). het opzetten van speciale telefonische 
'hotlines' waar slachtoffers en hun ouders 
maar ook daders terecht kunnen voor 
begeleiding door speciaal geschoolde 
medewerkers;
iii). bewustwordingscampagnes met 
betrekking tot jeugdcriminaliteit op 
scholen;

Or. en

Amendement 105
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het verloop en de 
duur van de gerechtelijke procedure, de 
keuze van de maatregel en de uiteindelijke 
uitvoering ervan in het teken moeten 
staan van het beginsel van het belang van 
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het kind; benadrukt in dit verband dat 
opsluitingsmaatregelen slechts als laatste 
uitweg mogen dienen en dat opsluiting 
moet plaatsvinden in een instelling die is 
aangepast voor delinquente 
minderjarigen;

Or. es

Amendement 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de Europese Commissie op 
voorstellen te formuleren voor 
gemeenschappelijke maatregelen om het 
gebruik van harddrugs, marihuana, 
nieuwe onbekende psychotrope stoffen of 
psychedelica en andere rookbare, 
drinkbare of inspuitbare substanties tegen 
te gaan;

Or. pl

Amendement 107
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat jongens en meisjes op basis van 
gelijkheid een onontbeerlijke opleiding 
krijgen zonder sociale en culturele 
patronen, vooroordelen en stereotype 
taken voor de seksen; er moet speciale 
aandacht zijn voor jongeren met 
problemen op school en voor alle 
onderwijsmedewerkers met het doel hen te 



PE450.591v01-00 56/76 AM\833351NL.doc

NL

helpen bij de opname van het concept van 
de gendergelijkheid in het lesprogramma;

Or. en

Amendement 108
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten het 
genderbeleid met betrekking tot de 
mensenrechten in de 
onderwijsprogramma’s te introduceren of 
versterken alsmede de programma’s voor 
seksuele voorlichting te versterken en 
daarbij extra nadruk te leggen op de 
kwestie van de gendergelijkheid en het 
aanleren van wederzijds respect;

Or. en

Amendement 109
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. verzoekt de lidstaten in het kader 
van de bevordering van het beleid inzake 
gelijke kansen te waarborgen dat de jeugd 
toegang heeft tot goede informatie over de 
menselijke seksualiteit en moderne, 
doeltreffende voorbehoedmiddelen;

Or. en
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Amendement 110
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. vraagt de lidstaten te 
waarborgen dat de jeugd toegang heeft tot 
goede informatie over de menselijke 
seksualiteit en moderne, doeltreffende 
methoden voor gezinsplanning, met 
inbegrip van de natuurlijke methoden 
voor gezinsplanning; verzoekt de lidstaten 
het fundamentele recht van ouders te 
garanderen om de seksuele voorlichting 
voor hun minderjarige kinderen te kiezen;

Or. en

Amendement 111
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. benadrukt ook dat het belangrijk 
is dat de lidstaten maatregelen 
ontwikkelen die voorzien in alternatieve 
straffen voor detentie en een 
opvoedkundig karakter hebben, zoals 
sociaal werk, rehabilitatie en dader-
slachtofferbemiddeling, 
alfabetiseringscursussen, 
beroepsopleiding enzovoort, en die moeten 
worden toegepast afhankelijk van de ernst 
van het misdrijf, de leeftijd, de 
persoonlijkheid en de rijpheid van de 
delinquent;

Or. es
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Amendement 112
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten om wetgeving 
die het beginsel van gelijke behandeling 
in het onderwijs waarborgt, ongeacht 
leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, 
geloof of overtuiging en handicap; 

Or. en

Amendement 113
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. onderstreept dat jeugdhuizen 
belangrijk werk leveren als 
uitwisselingsplaats voor jongeren en 
benadrukt dat de integratie van 
delinquente jongeren in deze centra zal 
bijdragen tot hun socialisering en een 
versterking van het gevoel dat zij bij de 
maatschappij horen; verzoekt de lidstaten 
de rol en de kwaliteit van deze centra te 
vergroten;

Or. es

Amendement 114
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten de uitvoering van de 
Europa 2020- en de ET 2020-strategie te 
waarborgen en met name de norm inzake 
de voortijdige schoolverlating vóór 2020 te 
halen door de bevordering van de 
synergie tussen de verschillende 
beleidsterreinen; 

Or. en

Amendement 115
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten de sociale uitsluiting en 
armoede van jongeren aan te pakken als 
preventieve maatregel ter bestrijding van 
de jeugdcriminaliteit;

Or. en

Amendement 116
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten en de 
sociale partners, te beginnen met een 
herziening van het beleid dat is gericht op 
het combineren van werk en gezin en 
ervoor te zorgen dat de directe of indirecte 
kosten in verband met de effectiviteit van 

9. verzoekt de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten en de 
sociale partners, te beginnen met een 
herziening van het beleid dat is gericht op 
het combineren van werk en gezin en de 
gelijkheid van vrouwen en mannen met 
betrekking tot de verantwoordelijkheid 
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de ouderlijke verantwoordelijkheid niet 
ten laste komen van de ondernemingen, 
maar van de gemeenschap ten einde 
discriminerend gedrag binnen de 
onderneming uit te bannen en de 
effectiviteit van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid te steunen;

voor het gezin te waarborgen;

Or. en

Amendement 117
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten en de 
sociale partners, te beginnen met een 
herziening van het beleid dat is gericht op 
het combineren van werk en gezin en 
ervoor te zorgen dat de directe of indirecte 
kosten in verband met de effectiviteit van 
de ouderlijke verantwoordelijkheid niet ten 
laste komen van de ondernemingen, maar 
van de gemeenschap ten einde 
discriminerend gedrag binnen de 
onderneming uit te bannen en de 
effectiviteit van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid te steunen;

9. verzoekt de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten en de 
sociale partners, te beginnen met een 
herziening van het beleid dat is gericht op 
het combineren van werk en gezin en 
ervoor te zorgen dat de directe of indirecte 
kosten in verband met de effectiviteit van 
de ouderlijke verantwoordelijkheid niet 
alleen ten laste komen van de 
ondernemingen, maar ook van de 
gemeenschap om discriminerend gedrag 
binnen de onderneming te beperken en de 
effectiviteit van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid doeltreffender te 
steunen;

Or. pl

Amendement 118
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten en de 
sociale partners, te beginnen met een 
herziening van het beleid dat is gericht op 
het combineren van werk en gezin en 
ervoor te zorgen dat de directe of indirecte 
kosten in verband met de effectiviteit van 
de ouderlijke verantwoordelijkheid niet 
ten laste komen van de ondernemingen, 
maar van de gemeenschap ten einde 
discriminerend gedrag binnen de 
onderneming uit te bannen en de 
effectiviteit van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid te steunen; 

9. schrappen

Or. en

Amendement 119
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. het is met name noodzakelijk 
gezinsvriendelijk beleid te bevorderen –
ook door middel van nieuwe parameters 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen – in het bijzonder voor 
eenoudergezinnen, om te waarborgen dat 
zij gezin en werk kunnen combineren;

Or. it

Amendement 120
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt bij de lidstaten aan op het 
ontwikkelen van een genderspecifieke 
benadering binnen het jeugdrecht ter 
erkenning van de wijzen waarop meisjes in 
de criminaliteit terechtkomen en voor de 
aanpak van sociale factoren zoals ras en 
armoede;
(a) de instellingen en hun medewerkers 
moeten zich daarvan bewust zijn en 
meisjes toegang verschaffen tot 
genderspecifieke artikelen ten behoeve van 
hun gezondheid en persoonlijke 
verzorging; bovendien moeten zich onder 
de medewerkers ook vrouwen bevinden;
(b) er moet in het stelsel aandacht zijn 
voor en voldaan worden aan de pre- en 
postnatale zorgbehoeften van zwangere 
meisjes en jonge moeders; meisjes die 
tijdens hun gevangenschap bevallen, 
moeten de mogelijkheid krijgen en 
aangemoedigd worden om tijdens hun 
gevangenschap voor hun kind te zorgen en 
moeten de middelen en training krijgen 
om goede vaardigheden als ouder te 
ontwikkelen;
(c) er moeten meer inspanningen worden 
verricht om vrouwelijke jeugddelinquenten 
in onderzoeken op te nemen, aangezien 
meisjes en jonge vrouwen met extra 
problemen kampen die uniek zijn voor 
hun geslacht, zoals seksueel misbruik, 
mishandeling, tienerzwangerschappen, 
alleenstaand ouderschap en ongelijke 
kansen in het gewone onderwijs, in het 
beroepsonderwijs en op de arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 121
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herinnert aan het begrip "family 
mainstreaming" dat verschillende 
beleidsvormen (bv. sociaal, onderwijs- en 
financieel beleid alsook het strafrecht, 
enz.) ook benadert vanuit het perspectief 
van de familie, als sleutelinstrument voor 
de coördinatie van de inspanningen om 
crimineel gedrag van jongeren te 
voorkomen;

10. schrappen

Or. en

Amendement 122
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten bijzondere 
steun te verlenen aan gezinnen die 
worden geconfronteerd met economische 
en sociale problemen en met name 
maatregelen ten uitvoer te leggen die 
tegemoetkomen aan de essentiële 
behoeften op het gebied van voeding en 
huisvesting, voor alle gezinsleden — in de 
eerste plaats de kinderen — toegang tot 
basisonderwijs en gezondheidszorg 
waarborgen en de integratie van de leden 
van dergelijke gezinnen op de 
arbeidsmarkt en in het sociale, 
economische en politieke leven 
bevorderen, want dat is de enige manier 
om te waarborgen dat kinderen en
jongeren zich ontplooien in een gezonde 
en rechtvaardige huiselijke omgeving;
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Or. es

Amendement 123
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. moedigt alle lidstaten aan 
voldoende middelen toe te kennen aan 
strafinrichtingen of centra voor 
heropvoeding, zodat daar voldoende 
personeel is die onder meer geschoold is in 
de belangrijkste minderheidstalen en 
begrip voor andere culturen, etnische 
groepen en religies (zodat er bijvoorbeeld 
tijdens de ramadan gebeden mag worden);

Or. en

Amendement 124
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
vernieuwend beleid uit te stippelen waarin 
het belang wordt erkend van de 
educatieve rol van de gezinsleden die 
besluiten de ontwikkeling van het 
menselijk en sociaal kapitaal van de 
toekomstige generaties te steunen en dat 
zich in eerste instantie richt op de 
onvervangbare rol van ouderen die niet 
meer tot de officiële arbeidsmarkt 
behoren, maar die door het doorgeven van 
waarden, vakkennis en kennis op 
menselijk gebied kunnen bijdragen aan de 
ontplooiing en de informele scholing van 
de jongere generaties; wenst dat 

11. schrappen
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activiteiten die zijn gericht op solidariteit 
tussen de generaties centraal staan bij de 
preventie van jeugdcriminaliteit;

Or. cs

Amendement 125
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten om in hun 
onderwijsbeleid te voorzien in specifieke 
psychologische steun- en adviesverlening 
aan kinderen en jongeren met 
socialiseringsproblemen, de bestrijding 
van alle soorten discriminatie jegens de 
leden van de schoolgemeenschap en de 
uitwerking en toepassing van 
programma's tegen alle vormen van 
geweld;

Or. es

Amendement 126
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de bevoegde instanties 
samenwerking met het gezin als een 
alternatief voor kinderplaatsing te 
beschouwen wanneer herhaald crimineel 
gedrag coherentere maatregelen vereist;

Or. fr
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Amendement 127
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de lidstaten de door de 
Commissie in het kader van de Europese 
Alliantie voor het gezin opgezette 
operationele programma's te steunen en 
te bevorderen; verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van instrumenten met het 
oog op een systematische uitwisseling van 
goede praktijken en onderzoek op dit 
terrein te intensiveren; 

12. schrappen

Or. en

Amendement 128
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten zich naar behoren te 
richten op de rol van mannen en vaders 
bij de bevordering van de 
gendergelijkheid, het dragen van de 
verantwoordelijkheid voor het gezin en 
het waarborgen van een goed evenwicht 
tussen de verantwoordelijkheden van hun 
echtgenotes voor hun werk en gezin;

Or. en

Amendement 129
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren ten einde hun 
ouderlijke verantwoordelijkheid beter te 
kunnen uitoefenen;

13. schrappen

Or. en

Amendement 130
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren ten einde hun 
ouderlijke verantwoordelijkheid beter te 
kunnen uitoefenen;

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen om mannen en 
vrouwen in de gelegenheid te stellen werk 
en gezin te combineren teneinde hun 
ouderlijke verantwoordelijkheid te kunnen 
uitoefenen; maatregelen ten uitvoer te 
leggen om de problemen van schooluitval 
en geweld op school aan te pakken; steun 
te verlenen voor het werk van de 
organisaties en de ngo’s die met jongeren 
werken om jeugdcriminaliteit te 
voorkomen;

Or. fr

Amendement 131
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
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mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren ten einde hun 
ouderlijke verantwoordelijkheid beter te 
kunnen uitoefenen;

mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren;

Or. en

Amendement 132
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren ten einde hun 
ouderlijke verantwoordelijkheid beter te 
kunnen uitoefenen;

13. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren;

Or. en

Amendement 133
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de beleidsmaatregelen op het gebied van 
gelijke kansen en het combineren van werk 
en gezin niet langer tot vrouwen te 
beperken, maar ook in te spelen op de 
behoeften en mogelijkheden van de 
mannen/vaders op dit gebied;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de werkingssfeer van de 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
gelijke kansen en het combineren van werk 
en gezin uit te breiden; 

Or. en
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Amendement 134
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. nodigt de lidstaten uit 
onderwijsbeleid te bevorderen dat erop 
gericht is te voorkomen dat jongeren 
voortijdig hun school of opleiding 
verlaten, en de beste praktijken op dit 
gebied met elkaar te vergelijken;

Or. it

Amendement 135
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan, ook in het kader van het 
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk, 
de rol te bevorderen en te versterken van 
vrijwilligersorganisaties, waarin jongeren 
ervaringen kunnen opdoen met 
persoonlijke en maatschappelijke taken 
en verantwoordelijkheden, ervaringen die 
ook vanuit het oogpunt van 
burgerschapsvorming uitermate educatief 
zijn;

Or. it

Amendement 136
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de media op 
tweeërlei manieren een belangrijke rol 
kunnen spelen in de preventie van 
jeugdcriminaliteit:
- door initiatieven te nemen die gericht 
zijn op de voorlichting en bewustmaking 
van het publiek en door programma's van 
hoge kwaliteit uit te zenden die de 
positieve bijdrage van jongeren aan de 
samenleving onder de aandacht brengen,
- door controle uit te oefenen op de 
vertoning van gewelddadige en 
pornografische scènes, scènes waarin 
drugs worden gebruikt en andere situaties 
die ongeschikt zijn voor minderjarigen. 
Verzoekt de lidstaten en de bevoegde 
regelgevende nationale en regionale 
autoriteiten in dit verband strikt toe te zien 
op de volledige inachtneming van de 
communautaire en nationale wetgeving 
inzake waarschuwingen voor de inhoud 
van televisie-uitzendingen en andere 
programma's die scènes kunnen bevatten 
die bijzonder gewelddadig of ongeschikt 
voor minderjarigen zijn;

Or. es

Amendement 137
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie en de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
van de lidstaten om de uitwisseling van 
beste praktijken te bevorderen op het 
gebied van samenwerkingsakkoorden 
tussen politie en gerecht, scholen, lokale 
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overheden, jongerenorganisaties en lokale 
sociale diensten; nationale strategieën en 
programma's voor de ondersteuning van 
jongeren op nationaal niveau; positieve 
acties en interventies van 
ouderverenigingen, van ngo's in scholen 
en buurthuizen en van ngo’s in buurten; 
enzovoort;

Or. es

Amendement 138
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gebruik te maken van de 
bestaande Europese middelen en 
programma’s, en met name van de 
programma’s "Preventie en bestrijding 
van criminaliteit", "Strafrecht 2007-
2013", Daphne III, "Jeugd in actie 2007-
2013", EQUAL en "Urbact", de acties 
van het Europees Sociaal Fonds en de 
Europese telefoonlijn voor vermiste 
kinderen, door daarin maatregelen op te 
nemen voor de bestrijding en preventie 
van jeugdcriminaliteit en de re-integratie 
van delinquenten en slachtoffers in de 
samenleving;

Or. es

Amendement 139
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16



PE450.591v01-00 72/76 AM\833351NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat elke werknemer die zijn 
activiteit wenst te onderbreken of te 
beëindigen met het oog op de effectieve 
uitoefening van zijn ouderlijke 
verantwoordelijkheid zou moeten kunnen 
genieten van flexibele werktijden; roept de 
kleine en middelgrote ondernemingen op 
tot meer daadkrachtige samenwerking en 
de overheden tot een grotere financiële 
flexibiliteit bij hun budgettaire ramingen 
van de overheidssteun; 

16. schrappen

Or. en

Amendement 140
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat elke werknemer die zijn 
activiteit wenst te onderbreken of te 
beëindigen met het oog op de effectieve 
uitoefening van zijn ouderlijke 
verantwoordelijkheid zou moeten kunnen 
genieten van flexibele werktijden; roept de 
kleine en middelgrote ondernemingen op 
tot meer daadkrachtige samenwerking en 
de overheden tot een grotere financiële 
flexibiliteit bij hun budgettaire ramingen
van de overheidssteun;

16. benadrukt dat elke werknemer die zijn 
activiteit wenst te onderbreken of te 
beëindigen met het oog op de effectieve 
uitoefening van zijn ouderlijke 
verantwoordelijkheid zou moeten kunnen 
genieten van flexibele werktijden; roept de 
kleine en middelgrote ondernemingen op 
tot meer daadkrachtige samenwerking en 
verzoekt de overheden om programma's te 
ontwikkelen die hiertoe bijdragen;

Or. pl

Amendement 141
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten gelijke kansen 
voor alle gezinnen te waarborgen en extra 
steun te verlenen aan gezinnen met 
financiële en sociale problemen zoals 
gesteld in de resolutie van het EP van 21 
juni 2007 over jeugddelinquentie, de rol 
van de vrouw, het gezin en de 
samenleving alsmede over verdere 
maatregelen om de beloningsachterstand 
van vrouwen te verkleinen; 

Or. en

Amendement 142
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
positieve actie te ondernemen ten behoeve 
van mannen en vrouwen, met name om 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken na een periode van 
effectieve uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, door maatregelen 
inzake (her)integratie op de arbeidsmarkt te 
bevorderen, zodat zij weer financieel 
onafhankelijk kunnen worden;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
positieve actie te ondernemen ten behoeve 
van mannen en vrouwen, met name om 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken na een periode van 
effectieve uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, door maatregelen 
inzake (her)integratie op de arbeidsmarkt te 
bevorderen, zodat zij weer financieel 
onafhankelijk kunnen worden en hun 
sociale positie kunnen behouden;

Or. pl

Amendement 143
Joanna Senyszyn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten om Richtlijn 
2010/18/EU van de Raad betreffende de 
herziene raamovereenkomst inzake 
ouderschapsverlof doeltreffend uit te 
voeren; verzoekt de Europese Commissie 
de uitvoering van deze richtlijn op 
nationaal niveau te controleren;

Or. en

Amendement 144
Andrea Češková

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten een fiscaal beleid 
te bevorderen dat dankzij een fiscale 
regeling of een systeem van 
belastingverlaging rekening houdt met de 
financiële verplichtingen in verband met de 
effectieve uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, met name met de 
kosten voor kinderopvang;

18. verzoekt de lidstaten een fiscaal beleid 
te bevorderen dat dankzij een fiscale 
regeling of een systeem van
belastingverlaging rekening houdt met de 
financiële verplichtingen in verband met de 
effectieve uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, met name met de 
kosten voor kinderopvang; roept de 
Commissie en de lidstaten op om een 
inventarisatie te maken van de fiscale 
praktijk in de verschillende lidstaten ten 
aanzien van fiscale kosten in verband met 
de zorg voor kinderen, in het bijzonder de 
kosten in verband met kinderopvang en 
voorschoolse voorzieningen voor 
kinderen;

Or. cs

Amendement 145
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten een fiscaal beleid 
te bevorderen dat dankzij een fiscale 
regeling of een systeem van 
belastingverlaging rekening houdt met de 
financiële verplichtingen in verband met de 
effectieve uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, met name met de 
kosten voor kinderopvang;

18. verzoekt de lidstaten een fiscaal beleid 
te voeren dat dankzij een fiscale regeling 
of een systeem van belastingverlaging 
rekening houdt met de financiële 
verplichtingen in verband met de effectieve 
uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, met name met de 
kosten voor kinderopvang;

Or. pl

Amendement 146
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten een fiscaal beleid 
te bevorderen dat dankzij een fiscale 
regeling of een systeem van 
belastingverlaging rekening houdt met de 
financiële verplichtingen in verband met 
de effectieve uitoefening van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, met name met de 
kosten voor kinderopvang; 

18. schrappen

Or. en

Amendement 147
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging NIEUW

Ontwerpresolutie Amendement

- overwegende dat jeugdcriminaliteit 
afwijkend gedrag van personen in de 
leeftijd van 15 tot 18 jaar is dat 
maatschappelijk ongewenst is en wordt 
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gesanctioneerd middels het strafrecht; 
overwegende dat de leeftijd van daders 
van strafbare feiten steeds verder daalt,

Or. sk


