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Poprawka 1
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie tematyczne 
2007 nt.: „Adolescents en souffrance -
Plaidoyer pour une véritable prise en 
charge (Nastolatki w potrzebie – apel 
o rzeczywistą opiekę)” Rzecznika Praw 
Dzieka Republiki Francuskiej,

Or. fr

Poprawka 2
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Odniesienie (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając platformę działania 
przyjętą podczas IV. Światowej 
Konferencji na temat Kobiet, która odbyła 
się w dniu 15 września 1995 r. w Pekinie, 
a także rezolucje Parlamentu: z dnia 18 
maja 2000 r. w sprawie skutków przyjęcia 
platformy działania z Pekinu, z dnia 10 
marca 2005 r. w sprawie wniosków z IV.
Światowej Konferencji na temat Kobiet 
(Pekin + 10) oraz z dnia 25 lutego 2010 r.
zatytułowanej „Piętnaście lat po Pekinie –
platforma działania ONZ na rzecz 
równouprawnienia płci”,

Or. it
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Poprawka 3
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że każde pokolenie 
niepokoi się o nastolatków i się o nich boi 
lub czasami boi się ich; mając na uwadze, 
że aby ocenić wartości moralne danego 
społeczeństwa, wystarczy zaobserwować 
sposób, w jaki traktuje nastolatków; mając 
na uwadze, że „potrzeba całej wioski, aby 
wychować dziecko”, innymi słowy że 
wychowanie młodzieży przez rodziców w 
obrębie rodziny wymaga czasami 
odpowiedniego otoczenia,

A. mając na uwadze, że każde pokolenie 
niepokoi się o nastolatków, a wiek 
dojrzewania bywa często okresem 
krytycznym; mając na uwadze, że 
„potrzeba całej wioski, aby wychować 
dziecko”, innymi słowy że wychowanie 
młodzieży w obrębie rodziny wymaga 
czasami odpowiedniego otoczenia,

Or. cs

Poprawka 4
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że każde pokolenie 
niepokoi się o nastolatków i się o nich boi 
lub czasami boi się ich; mając na uwadze, 
że aby ocenić wartości moralne danego 
społeczeństwa, wystarczy zaobserwować 
sposób, w jaki traktuje nastolatków;
mając na uwadze, że „potrzeba całej 
wioski, aby wychować dziecko”, innymi 
słowy że wychowanie młodzieży przez 
rodziców w obrębie rodziny wymaga 
czasami odpowiedniego otoczenia,

A. mając na uwadze, że każde pokolenie 
niepokoi się o nastolatków i że 
obowiązkiem Unii Europejskiej i państw 
członkowskich jest ochrona nieletnich 
przed przestępczością;

Or. fr



AM\833351PL.doc 5/77 PE450.591v01-00

PL

Poprawka 5
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że każde pokolenie 
niepokoi się o nastolatków i się o nich boi 
lub czasami boi się ich; mając na uwadze, 
że aby ocenić wartości moralne danego 
społeczeństwa, wystarczy zaobserwować 
sposób, w jaki traktuje nastolatków;
mając na uwadze, że „potrzeba całej 
wioski, aby wychować dziecko”, innymi 
słowy że wychowanie młodzieży przez 
rodziców w obrębie rodziny wymaga 
czasami odpowiedniego otoczenia,

A. mając na uwadze, że każde pokolenie 
niepokoi się o nastolatków i się o nich boi;
mając na uwadze, że w odczuciu obywateli 
przestępczość nieletnich wzrasta; mając 
na uwadze, że kwestia ta dotyczy 
szczególnie wrażliwej grupy ludności i ma 
większe negatywne skutki niż 
przestępczość dorosłych; mając na 
uwadze, że ofiarami przestępczości 
nieletnich są często inni młodzi ludzie,

Or. en

Poprawka 6
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niepokój ten nie 
jest niczym nowym i że nie należy 
zapominać, że według państw 
członkowskich chodzi o mniejszość 
młodzieży, ponieważ większości 
nastolatków udaje się wejść w wiek 
dorosły bez większych problemów; mając 
na uwadze, że należy obecnie wyjaśnić 
zwiększoną różnorodność zachowań 
przestępczych, a także wziąć pod uwagę 
nieświadomość i brak wiedzy na ten temat 
wśród dorosłych,

B. mając na uwadze, że niepokój ten nie 
jest niczym nowym i że nie należy 
zapominać, że chodzi o mniejszość 
młodzieży,

Or. en
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Poprawka 7
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pod pojęciem 
przestępczości wśród młodzieży rozumie 
się ogół czynów przestępczych 
podlegających sankcjom karnym 
określonym w prawie krajowym, 
popełnionych przez osobę nieletnią, tj.
młodego człowieka, który nie osiągnął 
pełnoletności,

Or. fr

Poprawka 8
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że młodzież nie 
powinna być ogólnie postrzegana jako 
grupa ryzyka lub grupa szczególnie 
skłonna do przemocy lub przestępstw;
mając na uwadze, że należy zająć się 
problemem stereotypów dotyczących 
młodzieży, utrwalanych przez media i ogół 
społeczeństwa,

Or. en

Poprawka 9
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że przestępczość 
wśród młodzieży nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przedwczesnej seksualizacji i
pornografii, które są szczególnie 
promowane w internecie, niebezpiecznych 
gier, takich jak „zabawa z szalikiem”, 
„Jackass”, „happy slapping”, zjawisk 
gwałtów zbiorowych, substancji do 
palenia, picia i wstrzykiwania, 
umartwiania ciała lub gloryfikacji 
anoreksji, których nastolatki mogą być 
pomysłodawcami lub ofiarami;

C. mając na uwadze, że na zachowanie 
młodzieży bardziej niż kiedykolwiek mają 
dziś wpływ media, a zwłaszcza internet, 
oraz że przestępczość nieletnich nie 
dotyczy tylko aktów przemocy 
dokonywanych na innych osobach, 
kradzieży, bandytyzmu, nielegalnego 
spożywania tytoniu, alkoholu, miękkich 
lub twardych narkotyków, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz również 
pornografii, niebezpiecznych gier, takich 
jak „zabawa z szalikiem”, „Jackass”, 
„happy slapping”, przy czym zjawiska te są 
upowszechniane i promowane przede 
wszystkim w internecie, 

Or. cs

Poprawka 10
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że przestępczość 
wśród młodzieży nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przedwczesnej seksualizacji 
i pornografii, które są szczególnie 
promowane w internecie, niebezpiecznych 
gier, takich jak „zabawa z szalikiem”, 
„Jackass”, „happy slapping”, zjawisk
gwałtów zbiorowych, substancji do 

C. mając na uwadze, że przestępczość 
wśród młodzieży nie jest nowym 
problemem; że jest nasilającym się 
zjawiskiem, które dotyczy coraz młodszych 
nastolatków;  że obejmuje obecnie wiele 
różnych zachowań, takich jak akty 
przemocy dokonywane na innych osobach, 
kradzieże, bandytyzm, spożywanie 
alkoholu lub narkotyków, przedwczesna 
seksualizacja i pornografia łatwiej 
dostępne między innymi z uwagi na 
internet oraz zjawiska gwałtów 
zbiorowych,
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palenia, picia i wstrzykiwania, 
umartwiania ciała lub gloryfikacji 
anoreksji, których nastolatki mogą być 
pomysłodawcami lub ofiarami;

Or. fr

Poprawka 11
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że przestępczość 
wśród młodzieży nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przedwczesnej seksualizacji 
i pornografii, które są szczególnie 
promowane w internecie, niebezpiecznych 
gier, takich jak „zabawa z szalikiem”, 
„Jackass”, „happy slapping”, zjawisk 
gwałtów zbiorowych, substancji do 
palenia, picia i wstrzykiwania, umartwiania 
ciała lub gloryfikacji anoreksji, których 
nastolatki mogą być pomysłodawcami lub 
ofiarami;

C. mając na uwadze, że przestępczość 
nieletnich nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przedwczesnej seksualizacji 
i pornografii, które są szczególnie 
promowane w internecie, niebezpiecznych 
gier, takich jak „zabawa z szalikiem”, 
„Jackass” i „happy slapping”, zjawisk 
gwałtów lub gwałtów zbiorowych, 
nadużywania substancji do palenia, picia 
i wstrzykiwania, umartwiania ciała lub 
gloryfikacji zaburzeń odżywiania, których 
nastolatki mogą być pomysłodawcami lub 
ofiarami; mając na uwadze, że nastolatki 
z zaburzeniami mogą popełniać 
przestępstwa przeciw osobom, których 
uprzednio były ofiarami,

Or. en
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Poprawka 12
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że przestępczość 
wśród młodzieży nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przedwczesnej seksualizacji i 
pornografii, które są szczególnie 
promowane w internecie, niebezpiecznych 
gier, takich jak „zabawa z szalikiem”, 
„Jackass”, „happy slapping”, zjawisk 
gwałtów zbiorowych, substancji do 
palenia, picia i wstrzykiwania, umartwiania 
ciała lub gloryfikacji anoreksji, których 
nastolatki mogą być pomysłodawcami lub 
ofiarami,

C. mając na uwadze, że przestępczość 
nieletnich nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przemocy związanej z płcią,
przedwczesnej seksualizacji i pornografii, 
które są szczególnie promowane w 
internecie, niebezpiecznych gier, takich jak 
„zabawa z szalikiem”, „Jackass”, „happy 
slapping”, zjawisk gwałtów zbiorowych, 
substancji do palenia, picia i 
wstrzykiwania, umartwiania ciała lub 
gloryfikacji anoreksji, których nastolatki 
mogą być pomysłodawcami lub ofiarami,

Or. es

Poprawka 13
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że przestępczość 
wśród młodzieży nie dotyczy tylko aktów 
przemocy dokonywanych na innych 
osobach, kradzieży, bandytyzmu, 
spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków 
takich jak marihuana, wpływu sekt lub 
aktów samobójczych, lecz obecnie dotyczy 
ona również przedwczesnej seksualizacji 

C. skreślony
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i pornografii, które są szczególnie 
promowane w internecie, niebezpiecznych 
gier, takich jak „zabawa z szalikiem”, 
„Jackass”, „happy slapping”, zjawisk 
gwałtów zbiorowych, substancji do 
palenia, picia i wstrzykiwania, 
umartwiania ciała lub gloryfikacji 
anoreksji, których nastolatki mogą być 
pomysłodawcami lub ofiarami;

Or. en

Poprawka 14
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że młodzi ludzie 
mogą być dziś bardziej narażeni na nowe 
niepokojące formy cierpienia 
psychicznego, w szczególności również 
z powodu wszechobecnej pornografii 
i nowego uzależnienia od internetu,

Or. fr

Poprawka 15
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze zjawisko 
wielokrotnego uzależnienia u młodych 
ludzi, którzy sięgają po alkohol, tytoń 
marihuanę i leki psychotropowe,

Or. fr
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Poprawka 16
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. Do celów niniejszej rezolucji –
w całym tekście przyjmuje się następującą 
definicję „przestępczości nieletnich”:
a. „osoba nieletnia jest to dziecko lub 

młoda osoba, która zgodnie 
z systemem prawnym danego państwa 
członkowskiego w przypadku 
popełnienia przestępstwa może być 
traktowana inaczej niż osoba dorosła;

b. przestępstwo jest to wszelkie 
zachowanie (czyn lub zaniechanie) 
karane prawem w danym systemie 
prawnym;

nieletni winowajca lub przestępca jest to 
dziecko lub młoda osoba, której zarzuca 
się lub której udowodniono popełnienie 
przestępstwa;” (A/RES/40/33, Zasady 
pekińskie ONZ z dnia 29 listopada 
1985 r.),

Or. en

Poprawka 17
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. Do celów niniejszej rezolucji –
w całym tekście przyjmuje się 
następującą definicję „przestępczości 
nieletnich”:
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c. „osoba nieletnia jest to dziecko lub 
młoda osoba, która zgodnie 
z systemem prawnym danego państwa 
członkowskiego w przypadku 
popełnienia przestępstwa może być 
traktowana inaczej niż osoba dorosła;

d. przestępstwo jest to wszelkie 
zachowanie (czyn lub zaniechanie) 
karane prawem w danych systemach 
prawnych;
nieletni winowajca lub przestępca jest 
to dziecko lub młoda osoba, której 
zarzuca się lub której udowodniono 
popełnienie przestępstwa;” 
(A/RES/40/33, Zasady pekińskie ONZ 
z dnia 29 listopada 1985 r.),

Or. en

Poprawka 18
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ekscesy te są o tyle 
bardziej niepokojące, że są one często 
ułatwiane przez nowe technologie dzięki 
anonimowości, jaką te technologie oferują, 
i związanej z tym bezkarności oraz dzięki 
dużej ilości wolnego czasu, jakim 
dysponuje młodzież, ponieważ obecnie 
młodość jest okresem życia, który 
rozpoczyna się wcześniej a czasami kończy 
się po przekroczeniu oficjalnego wieku 
dojrzałości,

D. mając na uwadze, że zjawisko to jest
o tyle bardziej niepokojące, że często 
sprzyjają mu nowe technologie dzięki 
anonimowości, jaką te technologie oferują, 
i związanej z tym bezkarności,

Or. fr
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Poprawka 19
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ekscesy te są 
o tyle bardziej niepokojące, że są one 
często ułatwiane przez nowe technologie 
dzięki anonimowości, jaką te technologie 
oferują, i związanej z tym bezkarności 
oraz dzięki dużej ilości wolnego czasu, 
jakim dysponuje młodzież, ponieważ 
obecnie młodość jest okresem życia, który 
rozpoczyna się wcześniej a czasami kończy 
się po przekroczeniu oficjalnego wieku 
dojrzałości,

D. skreślony

Or. en

Poprawka 20
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że młodzież obojga 
płci może wykazywać antyspołeczne lub 
kryminalne zachowania, lecz istnieją 
dowody, iż te zachowania wśród dziewcząt 
nasilają się,

Or. en

Poprawka 21
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że dziewczęta objęte 
systemem sądzenia nieletnich wykazują 
wyjątkowe potrzeby psychiczne i fizyczne 
wymagające programów i usług 
uwzględniających aspekt płci; że wiele 
dziewcząt objętych systemem sądzenia 
nieletnich doświadczyło jakiejś formy 
nadużyć seksualnych, fizycznych lub 
emocjonalnych; że wiele dziewcząt jest 
matkami, z czego wynika wyjątkowy zbiór 
problemów, w tym oddzielanie młodych 
matek od ich dzieci,

Or. en

Poprawka 22
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zachowania, 
w których młodzież przekracza normy lub 
dopuszcza się przemocy są dziedziną 
szerokiego zainteresowania, w której 
każdą składową należałoby zbadać 
osobno, zanim połączy się poszczególne 
czynniki, podkreślając tym samym 
złożoność problemu i jego rozwiązań,

E. mając na uwadze, że zrozumienie 
antyspołecznych zachowań młodzieży 
i określenia możliwych reakcji wymaga 
bliskiego przyjrzenia się poszczególnym, 
niekiedy wzajemnie powiązanym 
czynnikom wpływającym na jej życie,

Or. en

Poprawka 23
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istnieją niuanse 
tego problemu w zależności od państwa 
członkowskiego, indywidualnych lub 
zbiorowych przekonań, zmian 
społecznych, rodzajów wykroczeń, próbek 
i metod badań,

F. mając na uwadze, że trudno 
formułować oceny przestępczości 
nieletnich odnoszące się do całej UE, ze 
względu na stosowanie przez państwa
członkowskie różnych definicji tego 
zjawiska, na istotne różnice między 
systemami sądzenia nieletnich oraz na 
różnice wieku odpowiedzialności karnej 
nieletnich,

Or. en

Poprawka 24
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze w związku z tym, że 
podejmowanie decyzji na szczeblu 
wspólnotowym uniemożliwia centralizację 
polityki w tej dziedzinie, lecz że Unia 
mogłaby energiczniej wspierać 
poszczególne inicjatywy krajowe poprzez 
udostępnianie budżetów na projekty 
realizowane przez rządy, organizacje 
pozarządowe lub sieci wymiany 
najlepszych praktyk i informacji,

G. mając na uwadze w związku z tym, że 
podejmowanie decyzji na szczeblu 
wspólnotowym uniemożliwia centralizację 
polityki w tej dziedzinie, lecz że Unia 
mogłaby energiczniej wspierać 
poszczególne inicjatywy krajowe poprzez 
udostępnianie budżetów na projekty 
realizowane przez rządy, stowarzyszenia 
młodzieżowe, organizacje pozarządowe lub 
sieci wymiany najlepszych praktyk i 
informacji,

Or. it

Poprawka 25
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze w związku z tym, że 
podejmowanie decyzji na szczeblu 
wspólnotowym uniemożliwia centralizację 
polityki w tej dziedzinie, lecz że Unia 
mogłaby energiczniej wspierać 
poszczególne inicjatywy krajowe poprzez 
udostępnianie budżetów na projekty 
realizowane przez rządy, organizacje 
pozarządowe lub sieci wymiany 
najlepszych praktyk i informacji,

G. mając na uwadze w związku z tym, że 
podejmowanie decyzji na szczeblu 
wspólnotowym uniemożliwia centralizację 
polityki w tej dziedzinie, lecz że Unia 
mogłaby energiczniej wspierać 
poszczególne inicjatywy krajowe poprzez 
udostępnianie budżetów na projekty 
realizowane przez rządy, organizacje 
pozarządowe, lokalne i krajowe 
stowarzyszenia pracujące dla młodzieży i 
z młodzieżą lub sieci wymiany najlepszych 
praktyk i informacji,

Or. fr

Poprawka 26
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze w związku z tym, że 
podejmowanie decyzji na szczeblu 
wspólnotowym uniemożliwia centralizację 
polityki w tej dziedzinie, lecz że Unia 
mogłaby energiczniej wspierać 
poszczególne inicjatywy krajowe poprzez 
udostępnianie budżetów na projekty 
realizowane przez rządy, organizacje 
pozarządowe lub sieci wymiany 
najlepszych praktyk i informacji,

G. mając na uwadze, że z uwagi na 
politykę i prawodawstwo poszczególnych 
państw członkowskich potrzebna jest 
wspólna strategia zwalczania 
przestępczości nieletnich i zapobiegania 
jej na szczeblu UE, w celu skutecznego 
zajęcia się tym problemem; strategia tego 
rodzaju objęłaby istniejące programy UE 
związane z przestępczością nieletnich, 
a także połączyłaby rządy krajowe, 
organizacje pozarządowe i inne 
odpowiednie sieci specjalistyczne z myślą 
o wymianie informacji na temat 
najlepszych praktyk oraz rozwijaniu 
instrumentów politycznych 
ukierunkowanych konkretnie na 
przestępczość nieletnich,

Or. en
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Poprawka 27
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zwalczanie 
przestępczości wśród młodzieży nie może 
służyć jako pretekst do ograniczania 
wolności indywidualnych: „każdy człowiek 
jest człowiekiem” niezależnie od sytuacji 
społeczno-gospodarczej, w jakiej się 
znajduje, a każdy obywatel powinien 
w związku z tym móc działać dla swojego 
własnego dobra i dobra innych osób,

H. mając na uwadze, że zwalczanie 
przestępczości nieletnich nie może służyć 
jako pretekst do ograniczania wolności 
indywidualnych ani do dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie etniczne, 
religią i/lub orientację seksualną,

Or. en

Poprawka 28
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zwalczanie 
przestępczości wśród młodzieży nie może 
służyć jako pretekst do ograniczania 
wolności indywidualnych: „każdy człowiek 
jest człowiekiem” niezależnie od sytuacji 
społeczno-gospodarczej, w jakiej się 
znajduje, a każdy obywatel powinien w 
związku z tym móc działać dla swojego 
własnego dobra i dobra innych osób,

H. mając na uwadze, że zwalczanie 
przestępczości nieletnich nie może służyć 
jako pretekst do ograniczania wolności 
indywidualnych,

Or. cs
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Poprawka 29
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w skutecznym 
zwalczaniu przestępczości nieletnich 
podstawową rolę odgrywa zintegrowane 
podejście polityczne, obejmujące m.in.:
aspekt rodzinny, odpowiednie wsparcie 
finansowe i społeczne, równouprawnienie 
płci oraz edukację, w tym wartości 
społeczne i obywatelskie oraz prawa 
reprodukcyjne kobiet; taka zintegrowana 
polityka powinna od najmłodszych lat 
przyczyniać się do procesu socjalizacji 
młodzieży,

Or. en

Poprawka 30
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że rozwój 
ogólnounijnej wspólnej strategii 
wymagałby przyznania specjalnych 
środków budżetowych, takich jak 
wprowadzenie linii budżetowych przez 
Komisję Europejską, w celu wyraźnego 
wsparcia programów dotyczących 
przestępczości nieletnich,

Or. en
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Poprawka 31
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Unia Europejska 
i państwa członkowskie nadal dokonują 
wysiłków, aby stać się najdynamiczniejszą 
na świecie gospodarką opartą na wiedzy, 
a priorytety przestawiły się na potrzeby 
gospodarki opartej na zdrowym rozsądku,

[skreślony]

Or. fr

Poprawka 32
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Unia Europejska i 
państwa członkowskie nadal dokonują 
wysiłków, aby stać się najdynamiczniejszą 
na świecie gospodarką opartą na wiedzy, a 
priorytety przestawiły się na potrzeby 
gospodarki opartej na zdrowym rozsądku,

I. mając na uwadze, że Unia Europejska i 
państwa członkowskie nadal dokonują 
wysiłków, aby stać się najdynamiczniejszą 
na świecie gospodarką opartą na wiedzy 
oraz społeczeństwem integrującym, które 
osiąga wysoki poziom zatrudnienia i 
równości dzięki efektywniejszemu 
wykorzystywaniu zasobów,

Or. es

Poprawka 33
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Unia Europejska 
i państwa członkowskie nadal dokonują 
wysiłków, aby stać się najdynamiczniejszą 
na świecie gospodarką opartą na wiedzy, 
a priorytety przestawiły się na potrzeby 
gospodarki opartej na zdrowym rozsądku,

I. skreślony

Or. en

Poprawka 34
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że wszelkie 
działania polityczne w obszarze 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy wpływają na dyspozycyjność 
kobiet i mężczyzn w życiu rodziny, 
niezależnie od spoczywających na nich 
obowiązków,

Or. fr

Poprawka 35
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że odpowiedzialność 
rodziców w tworzeniu zdolności ludzkich i 
społecznych przyszłego pokolenia należy 
rozważać przede wszystkim jako kwestię
spójności społecznej w kategoriach 
gospodarczych, aby lepiej uwzględnić 

J. mając na uwadze, że odpowiedzialność 
rodziców w tworzeniu zdolności ludzkich i 
społecznych przyszłego pokolenia należy 
rozważać przede wszystkim jako zasoby
spójności społecznej w kategoriach 
gospodarczych, aby lepiej uwzględnić 
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współzależność między polityką równych 
szans, skutecznym sprawowaniem władzy 
rodzicielskiej i zwalczaniem przestępczości 
wśród młodzieży,

współzależność między polityką równych 
szans, skutecznym sprawowaniem władzy 
rodzicielskiej i zwalczaniem przestępczości 
wśród młodzieży,

Or. it

Poprawka 36
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że odpowiedzialność 
rodziców w tworzeniu zdolności ludzkich 
i społecznych przyszłego pokolenia należy 
rozważać przede wszystkim jako kwestię 
spójności społecznej w kategoriach 
gospodarczych, aby lepiej uwzględnić 
współzależność między polityką równych 
szans, skutecznym sprawowaniem władzy 
rodzicielskiej i zwalczaniem przestępczości 
wśród młodzieży,

J. skreślony

Or. en

Poprawka 37
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że instytucje 
międzynarodowe podkreślają znaczenie, 
jakie ma odpowiedzialność rodziców dla 
rozwoju dziecka i tworzenia zdolności 
ludzkich i społecznych, oraz znaczenie 
obserwacji i zaangażowania rodziców 
w zwalczanie u młodzieży zachowań 
przekraczających normy lub stosujących 

K. mając na uwadze, że instytucje 
międzynarodowe podkreślają znaczenie, 
jakie ma odpowiedzialność rodziców dla 
rozwoju dziecka i tworzenia zdolności 
ludzkich i społecznych, oraz znaczenie 
obserwacji i zaangażowania rodziców 
w zwalczanie u młodzieży zachowań 
przekraczających normy lub stosujących 
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przemoc wobec innych; mając na uwadze, 
że stwierdzono, że te same instytucje 
międzynarodowe nie poruszają z taką 
samą otwartością kwestii warunków 
materialnych, niezbędnych dla 
skutecznego sprawowania władzy 
rodzicielskiej bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy i negatywnych 
skutków w postaci ukrytego, 
natychmiastowego lub późniejszego 
pogorszenia sytuacji w krajowych 
systemach ubezpieczeń społecznych,

przemoc wobec innych; mając na uwadze, 
że stwierdzono, że te same instytucje nie 
uwzględniają w wystarczającym stopniu 
innych czynników społeczno-
ekonomicznych przestępczości wśród 
młodzieży, takich jak niepowodzenia 
szkolne, przemoc w szkole czy brak 
programów z zakresu profilaktyki 
wspieranych przez państwo,

Or. fr

Poprawka 38
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że instytucje 
międzynarodowe podkreślają znaczenie, 
jakie ma odpowiedzialność rodziców dla 
rozwoju dziecka i tworzenia zdolności 
ludzkich i społecznych, oraz znaczenie 
obserwacji i zaangażowania rodziców 
w zwalczanie u młodzieży zachowań 
przekraczających normy lub stosujących 
przemoc wobec innych; mając na uwadze, 
że stwierdzono, że te same instytucje 
międzynarodowe nie poruszają z taką 
samą otwartością kwestii warunków 
materialnych, niezbędnych dla 
skutecznego sprawowania władzy 
rodzicielskiej bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy i negatywnych 
skutków w postaci ukrytego, 
natychmiastowego lub późniejszego 
pogorszenia sytuacji w krajowych 
systemach ubezpieczeń społecznych,

K. mając na uwadze, że instytucje 
międzynarodowe podkreślają znaczenie 
zaangażowania rodziców w zwalczanie 
u młodzieży zachowań przekraczających 
normy lub stosujących przemoc wobec 
innych; mając na uwadze, że nie położono 
odpowiedniego nacisku na występujący 
w tej sprawie aspekt spójności społecznej, 
pod względem korelacji między ubóstwem 
a wykluczeniem społecznym 
i przypadkami przestępczości nieletnich,
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Or. en

Poprawka 39
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
oczekują oczywiście od praktykantów i 
młodych pracowników nie tylko 
kompetencji technicznych i zawodowych, 
lecz również „elastycznych kompetencji” 
polegających na zdolnościach ludzkich i 
społecznych, przy czym instytucje 
polityczne nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii bezpośrednich lub 
pośrednich kosztów finansowych 
związanych z inwestowaniem w tworzenie 
takich umiejętności u przyszłych pokoleń, 
a wszelkie inwestycje na rzecz wspólnego 
dobra mierzy się zazwyczaj za pomocą 
PKB,

L. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
oczekują oczywiście od praktykantów i 
młodych pracowników nie tylko 
kompetencji technicznych i zawodowych, 
lecz również „elastycznych kompetencji” 
polegających na zdolnościach ludzkich i 
społecznych, przy czym instytucje 
polityczne nie poruszają w niezbędnym 
zakresie kwestii bezpośrednich lub 
pośrednich kosztów finansowych 
związanych z inwestowaniem w tworzenie 
takich umiejętności u przyszłych pokoleń,

Or. cs

Poprawka 40
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
oczekują oczywiście od praktykantów 
i młodych pracowników nie tylko 
kompetencji technicznych i zawodowych, 
lecz również „elastycznych kompetencji” 
polegających na zdolnościach ludzkich 
i społecznych, przy czym instytucje 
polityczne nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii bezpośrednich lub 

L. skreślony
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pośrednich kosztów finansowych 
związanych z inwestowaniem w tworzenie 
takich umiejętności u przyszłych pokoleń, 
a wszelkie inwestycje na rzecz wspólnego 
dobra mierzy się zazwyczaj za pomocą 
PKB,

Or. en

Poprawka 41
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że w sprzeczności z 
celami i zobowiązaniami widniejącymi w 
strategii lizbońskiej oraz w strategii UE 
2020 niektóre państwa członkowskie 
znacznie ograniczają zasoby i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkolenia,

Or. it

Poprawka 42
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze tendencję do 
nakładania na kobiety i mężczyzn coraz 
większych wymogów związanych ze źle 
wyważonym połączeniem elastyczności 
rynku pracy z bezpieczeństwem socjalnym 
pod pretekstem konieczności uzyskania 
lepszych wyników, co sprawia, że 
zastanawiamy się nad stosownością 
kontynuowania w Unii Europejskiej 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 

skreślony
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dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych, a tym 
samym priorytetowego traktowania 
indywidualnej i zbiorowej świadomości, 
wolności i odpowiedzialności,

Or. cs

Poprawka 43
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze tendencję do 
nakładania na kobiety i mężczyzn coraz 
większych wymogów związanych ze źle 
wyważonym połączeniem elastyczności 
rynku pracy z bezpieczeństwem socjalnym 
pod pretekstem konieczności uzyskania 
lepszych wyników, co sprawia, że 
zastanawiamy się nad stosownością 
kontynuowania w Unii Europejskiej 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych, a tym 
samym priorytetowego traktowania 
indywidualnej i zbiorowej świadomości, 
wolności i odpowiedzialności,

M. mając na uwadze tendencję na rynku 
pracy do nakładania na kobiety i mężczyzn 
coraz większych wymogów w celu
uzyskania lepszych wyników, co jest 
sprzeczne z aspiracjami Unii Europejskiej 
osiągnięcia konkurencyjnej gospodarki 
społecznej dostosowanej do potrzeb 
ludzkich w ramach stosunków 
społecznych, a tym samym priorytetowego 
traktowania indywidualnej i zbiorowej 
świadomości, wolności i 
odpowiedzialności,

Or. es

Poprawka 44
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze tendencję do 
nakładania na kobiety i mężczyzn coraz 

M. skreślony
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większych wymogów związanych ze źle 
wyważonym połączeniem elastyczności 
rynku pracy z bezpieczeństwem socjalnym 
pod pretekstem konieczności uzyskania 
lepszych wyników, co sprawia, że 
zastanawiamy się nad stosownością 
kontynuowania w Unii Europejskiej 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych, a tym 
samym priorytetowego traktowania 
indywidualnej i zbiorowej świadomości, 
wolności i odpowiedzialności,

Or. en

Poprawka 45
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że zgodnie z 
Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
matki i dzieci mają prawo do specjalnej 
pomocy i wsparcia oraz że rodzice mają 
prawo decydować o sposobie wychowania 
swoich dzieci,

N. mając na uwadze, że zgodnie z 
Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
oraz wynikajcymi z niej 
międzynarodowymi i regionalnymi 
konwencjami praw człowieka matki i 
dzieci mają prawo do specjalnej pomocy i 
wsparcia oraz że rodzice mają prawo 
decydować o sposobie wychowania swoich 
dzieci,

Or. pl

Poprawka 46
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że zgodnie
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
matki i dzieci mają prawo do specjalnej 
pomocy i wsparcia oraz że rodzice mają 
prawo decydować o sposobie wychowania 
swoich dzieci,

N. mając na uwadze, że Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka określa 
rodzinę jako naturalną i podstawową 
komórką społeczną, przy czym pojęcie to 
obejmuje niekonwencjonalne komórki 
rodzinne, takie jak partnerzy tej samej 
płci, pary niebędące małżeństwami 
i rodziny niepełne; mając też na uwadze, 
że rodzice mają pierwszeństwo w zakresie 
prawa do decydowania o sposobie 
wychowania swoich dzieci,

Or. en

Poprawka 47
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że zgodnie 
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
matki i dzieci mają prawo do specjalnej 
pomocy i wsparcia oraz że rodzice mają
prawo decydować o sposobie wychowania 
swoich dzieci,

N. mając na uwadze, że zgodnie 
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 
matki i dzieci mają prawo do specjalnej 
pomocy i wsparcia oraz że rodzice mają
obowiązek przestrzegania i ochrony tych 
ustalonych praw,

Or. en

Poprawka 48
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
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socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym,

socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
niestety nie zawsze najważniejszym,

Or. pl

Poprawka 49
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym,

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym; mając na 
uwadze, że inne czynniki społeczno-
ekonomiczne wpływają na rozwój dziecka,

Or. fr

Poprawka 50
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że rodzina jest
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym środowiskiem 
mającym wpływ, ani nawet nie zawsze 
najważniejszym,

O. mając na uwadze, że rodzina może być 
uznana za pierwsze środowisko
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest ona jedynym oddziałującym
środowiskiem, ani nawet niekoniecznie jej 
wpływ jest największy,
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Or. en

Poprawka 51
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym,

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym, przy czym 
należy wskazać marginalizację społeczno-
ekonomiczną jako jedną z przyczyn 
zachowań przestępczych,

Or. en

Poprawka 52
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym,

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami; mając 
na uwadze, że rodzina – tradycyjna czy nie 
– odgrywa podstawową rolę 
w zapewnianiu zdrowego, bezpiecznego 
i sprzyjającego środowiska w okresie 
kształtowania się osobowości dziecka;
mając na uwadze, że rodzina ma również 
kluczowe znaczenie dla zapobiegania 
przestępczości nieletnich i dla 
resocjalizacji nieletnich przestępców,
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Or. en

Poprawka 53
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami, lecz 
nie jest już dziś ona jedynym 
środowiskiem mającym wpływ, ani nawet 
nie zawsze najważniejszym,

O. mając na uwadze, że rodzina jest 
niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem 
socjalizacji dziecka, jego postrzegania 
świata i reagowania zachowaniami; mając 
na uwadze, że rodzina – tradycyjna czy nie 
– odgrywa podstawową rolę w 
zapewnianiu zdrowego, bezpiecznego 
i sprzyjającego środowiska w okresie 
kształtowania się osobowości dziecka;
mając na uwadze, że rodzina ma również 
kluczowe znaczenie dla zapobiegania 
przestępczości nieletnich i dla 
resocjalizacji nieletnich przestępców,

Or. en

Poprawka 54
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że inne instytucje, 
takie jak przedszkola, szkoły, organizacje 
dziecięce i młodzieżowe, przyczyniają się 
do socjalizacji dzieci i młodzieży,

Or. en
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Poprawka 55
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że szczególna rola 
przypada szkole i że wobec tego należy 
wzmacniać powiązania między obojgiem 
rodziców a nauczycielami w celu objęcia 
młodzieży lepszą opieką w szkole,  

Or. fr

Poprawka 56
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że kryzys rodziny 
wpływa destrukcyjnie na kondycję 
psychofizyczną młodego pokolenia, a w 
konsekwencji na stan całego 
społeczeństwa,

Or. pl

Poprawka 57
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że trudno jest 
klasyfikować w oderwaniu od 
rzeczywistości przyczyny powodujące 
przestępczość nieletnich, ponieważ droga 
prowadząca ich do zachowań społecznie 

P. mając na uwadze, że trudno jest wskazać 
prowadzące do zachowań przestępczych 
przyczyny, ponieważ obejmują one 
charakter danej osoby, szczególne
okoliczności odpowiadające jej
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odbiegających od normy i w konsekwencji
przestępczych w każdym przypadku 
wynika z indywidualnych, szczególnych
okoliczności tworzonych przez ich
przeżycia i związanych z głównymi
biegunami, wokół których rozwija się 
każde dziecko i każdy nastolatek, 
tzn. rodziną, szkołą, gronem przyjaciół 
oraz w szerszym ujęciu środowiskiem 
społeczno-gospodarczym, w którym żyje,

przeżyciom i główne kręgi, w których 
rozwija się każde dziecko i każdy 
nastolatek, jak rodzina, szkoła, grupy 
rówieśnicze oraz – w szerszym ujęciu –
jego środowisko społeczno-gospodarcze,

Or. en

Poprawka 58
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że trudno jest 
klasyfikować w oderwaniu od 
rzeczywistości przyczyny powodujące 
przestępczość nieletnich, ponieważ droga 
prowadząca ich do zachowań społecznie 
odbiegających od normy i w konsekwencji 
przestępczych w każdym przypadku 
wynika z indywidualnych, szczególnych 
okoliczności tworzonych przez ich 
przeżycia i związanych z głównymi 
biegunami, wokół których rozwija się 
każde dziecko i każdy nastolatek, 
tzn. rodziną, szkołą, gronem przyjaciół 
oraz w szerszym ujęciu środowiskiem 
społeczno-gospodarczym, w którym żyje,

P. mając na uwadze, że trudno jest 
klasyfikować w oderwaniu od 
rzeczywistości przyczyny powodujące 
przestępczość nieletnich, ponieważ droga 
prowadząca ich do zachowań społecznie 
odbiegających od normy i w konsekwencji 
przestępczych w każdym przypadku 
wynika z indywidualnych, szczególnych 
okoliczności tworzonych przez ich 
przeżycia i związanych z głównymi 
biegunami, wokół których rozwija się 
każde dziecko i każdy nastolatek, 
tzn. rodziną, szkołą, gronem przyjaciół 
oraz w szerszym ujęciu środowiskiem 
społeczno-gospodarczym, w którym żyje,
co często prowadzi do sytuacji 
sprzyjających przestępczości nieletnich, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezrobocia, 
postrzeganego jako główna przyczyna 
wchodzenia młodych przestępców w strefę 
niestabilności gospodarczo-społecznej;

Or. en
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Poprawka 59
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że uczuciowe i
społeczne zachowania dziecka kształtują 
się głównie w pierwszych latach życia, w
szczególności poprzez stosunki z matką, 
ojcem lub dorosłą osobą zajmującą się 
dzieckiem,

Q. mając na uwadze, że na kształtowanie 
społecznych zachowań dziecka i 
nawiązywanie przez nie więzi społecznych 
duży wpływ ma więź z matką, ojcem lub 
dorosłą osobą zajmującą się dzieckiem w 
pierwszych latach życia, ale również 
środowisko poza rodziną, zwłaszcza 
wszelkiego rodzaju placówki przedszkolne 
i szkolne, przede wszystkim w rodzinach, 
w których oboje rodzice są czynni 
zawodowo,

Or. cs

Poprawka 60
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Q a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że lawina obrazów 
przedstawiających sceny skrajnej 
przemocy oraz materiały pornograficzne 
rozpowszechniane w środkach masowego 
przekazu i audiowizualnych, jak gry, 
telewizja i internet, a także 
wykorzystywanie przez środki masowego 
przekazu obrazu nieletnich przestępców i 
ofiar graniczą często z naruszaniem 
podstawowych praw dziecka i przyczyniają 
się do propagowania banalizowania 
przemocy,

Or. es
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Poprawka 61
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt R a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że dzieci żyjące 
w ubóstwie są w wysokim stopniu 
narażone na niedożywienie, słabe 
wykształcenie, przemoc i działania 
przestępcze,

Or. en

Poprawka 62
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Punkt R a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze konieczność 
społecznego, prawnego i ekonomicznego 
uznania opieki nad osobami, wciąż w 
większości spoczywającej na kobietach, za 
pracę „niewidzialną”, także w celu oceny 
jej skutków w obszarze różnic w 
wynagrodzeniu między mężczyznami i 
kobietami,

Or. it

Poprawka 63
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt R a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że w wielu 
badaniach zauważono, że wzrost 
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przestępczości nieletnich notowany jest 
w państwach, w których występuje 
szczególnie wybuchowe połączenie zjawisk 
takich jak napięcia rasowe, ubóstwo, 
nadużywanie narkotyków, rozbite rodziny, 
bezrobocie i alienacja, lub w państwach 
zmagających się ze skutkami szybkich 
przemian społecznych i gospodarczych,

Or. en

Poprawka 64
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że należy określić na 
szczeblu europejskim pojęcie 
dyskryminacji zwielokrotnionej w oparciu 
o wskaźniki PKB,

S. mając na uwadze, że należy określić na 
szczeblu europejskim pojęcie 
dyskryminacji zwielokrotnionej,

Or. en

Poprawka 65
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że należy określić na 
szczeblu europejskim pojęcie 
dyskryminacji zwielokrotnionej w oparciu 
o wskaźniki PKB,

S. mając na uwadze, że pojęcie 
dyskryminacji zwielokrotnionej –
uwzględniające różne mniejszości 
etniczne, czynniki społeczno-gospodarcze 
i aspekt płci – należy ponownie ocenić na 
szczeblu europejskim i przeanalizować 
w korelacji z poziomem dochodów,

Or. en
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Poprawka 66
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że należy oddać głos 
nastolatkom, aby mogli oni wyrazić swoje 
oczekiwania wobec społeczeństwa i aby 
uniknąć nieprzemyślanej, zaślepionej 
polityki zabezpieczeń, jak pokazuje 
europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?” zrealizowany przez 
rząd słowacki, dotyczący uświadomienia 
rodziców jako narzędzia zapobiegawczego,

T. mając na uwadze, że należy wziąć pod 
uwagę sytuację nastolatków aby uniknąć 
nieprzemyślanej, zaślepionej polityki 
zabezpieczeń, jak pokazuje europejski 
projekt „Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje 
dziecko?” zrealizowany przez rząd 
słowacki, dotyczący uświadomienia 
rodziców jako narzędzia zapobiegawczego,

Or. pl

Poprawka 67
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że należy oddać głos 
nastolatkom, aby mogli oni wyrazić swoje 
oczekiwania wobec społeczeństwa i aby 
uniknąć nieprzemyślanej, zaślepionej 
polityki zabezpieczeń, jak pokazuje 
europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?” zrealizowany przez 
rząd słowacki, dotyczący uświadomienia 
rodziców jako narzędzia zapobiegawczego,

T. mając na uwadze, że należy oddać głos 
nastolatkom, aby mogli oni wyrazić swoje 
oczekiwania wobec społeczeństwa,

Or. fr
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Poprawka 68
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że należy oddać głos 
nastolatkom, aby mogli oni wyrazić swoje 
oczekiwania wobec społeczeństwa i aby 
uniknąć nieprzemyślanej, zaślepionej 
polityki zabezpieczeń, jak pokazuje 
europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?” zrealizowany przez 
rząd słowacki, dotyczący uświadomienia 
rodziców jako narzędzia zapobiegawczego,

T. skreślony

Or. en

Poprawka 69
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze doświadczenia 
Światowego Ruchu Matek, które dowodzą, 
że pożyteczne jest włączanie matek rodzin 
mieszkających w trudnych dzielnicach do 
ścisłego uczestnictwa w opracowywaniu, 
wdrażaniu, realizacji i ocenie publicznej 
polityki zwalczania przestępczości wśród 
młodzieży,

U. skreślony

Or. en

Poprawka 70
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Punkt V preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja 
dotyczy szczególnie korelacji między 
poszczególnymi krajowymi 
i wspólnotowymi strategiami politycznymi 
w dziedzinie równych szans i skutecznego 
wykonywania obowiązków rodzicielskich
oraz ich wpływu na indywidualną wolność 
i odpowiedzialność, solidarność między 
pokoleniami, tworzenie kapitału ludzkiego 
i społecznego przyszłych pokoleń oraz 
zwalczanie przestępczości wśród 
młodzieży,

V. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja 
dotyczy szczególnie korelacji między 
poszczególnymi krajowymi 
i wspólnotowymi strategiami politycznymi 
w dziedzinie równych szans oraz ich 
wpływu na indywidualną wolność 
i odpowiedzialność, solidarność między 
pokoleniami, tworzenie kapitału ludzkiego 
i społecznego przyszłych pokoleń oraz 
zwalczanie przestępczości nieletnich,

Or. en

Poprawka 71
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt V preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja 
dotyczy szczególnie korelacji między 
poszczególnymi krajowymi 
i wspólnotowymi strategiami politycznymi 
w dziedzinie równych szans i skutecznego 
wykonywania obowiązków rodzicielskich
oraz ich wpływu na indywidualną wolność 
i odpowiedzialność, solidarność między 
pokoleniami, tworzenie kapitału ludzkiego 
i społecznego przyszłych pokoleń oraz
zwalczanie przestępczości wśród 
młodzieży,

V. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja 
dotyczy szczególnie korelacji między 
poszczególnymi krajowymi 
i wspólnotowymi strategiami politycznymi 
w dziedzinie równych szans oraz jej
wpływu na zwalczanie przestępczości 
nieletnich,

Or. en
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Poprawka 72
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt V a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Va. z satysfakcją odnotowuje fakt 
istnienia wielu projektów wymiany 
najlepszych praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi, które, jak w przypadku 
europejskiego projektu „Czy wiesz, gdzie 
jest teraz twoje dziecko?”, podkreślają 
znacznie dopuszczania nastolatków do 
głosu,

Or. fr

Poprawka 73
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt V b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Vb. mając na uwadze, że konieczne jest 
rozpoczęcie refleksji nad pojęciem 
dyskryminacji pracy opiekuńczej, 
związanej z korzystaniem z urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich, 
wychowawczych i opiekuńczych, celem 
stwierdzenia, czy dyskryminacja ta jest 
formą dyskryminacji związanej z płcią;
mając na uwadze, że konieczne jest 
określenie na szczeblu europejskim 
pojęcia wielokrotnej dyskryminacji,

Or. fr
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Poprawka 74
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt V c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Vc. mając na uwadze, że u podstaw paktu 
między płciami, pokoleniami 
i poszczególnymi osobami musi znajdować 
się powszechna możliwość organizowania 
swojego życia zawodowego i prywatnego, 
godzenia ekonomicznych i produkcyjnych 
wymagań pracy zawodowej z możliwością 
wyboru zadań i czasu na ich wykonywanie 
w ramach praw i obowiązków określonych 
drogą ustawową i umowną,

Or. fr

Poprawka 75
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt V d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Vd. mając na uwadze, że praca w sektorze 
opiekuńczo-wychowawczym powinna być 
lepiej płatna, aby również mężczyźni mogli 
mieć możliwość wykonywania tego 
zawodu, co mogłoby mieć pozytywny 
wpływ na wychowanie młodzieży,

Or. fr

Poprawka 76
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp - 1 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-1. wzywa Komisję do ustalenia dla 
wszystkich państw członkowskich 
konkretnych kryteriów dotyczących 
gromadzenia krajowych danych 
statystycznych w celu zapewnienia ich 
porównywalności

Or. en

Poprawka 77
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zachęca państwa członkowskie do 
wyraźnego ujęcia w krajowych 
statystykach kosztów, jakie ponosi 
społeczeństwo w związku 
z przestępczością wśród młodzieży przy 
braku wykonywania obowiązków 
rodzicielskich;

1. zachęca państwa członkowskie do 
wyraźnego ujęcia w krajowych 
statystykach kosztów, jakie ponosi 
społeczeństwo w związku 
z przestępczością nieletnich;

Or. en

Poprawka 78
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zachęca państwa członkowskie do 
wyraźnego ujęcia w krajowych 
statystykach kosztów, jakie ponosi 
społeczeństwo w związku 
z przestępczością wśród młodzieży przy 
braku wykonywania obowiązków 

1. zachęca państwa członkowskie do 
wyraźnego ujęcia w krajowych 
statystykach kosztów, jakie ponosi 
społeczeństwo w związku 
z przestępczością nieletnich;
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rodzicielskich;

Or. en

Poprawka 79
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zachęca państwa członkowskie do 
wyraźnego ujęcia w krajowych 
statystykach kosztów, jakie ponosi 
społeczeństwo w związku 
z przestępczością wśród młodzieży przy 
braku wykonywania obowiązków 
rodzicielskich;

1. zachęca państwa członkowskie do 
zawarcia w krajowych statystykach 
kosztów publicznych w związku 
z przestępczością nieletnich;

Or. en

Poprawka 80
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa organy krajowe 
i międzynarodowe, w tym Agencję Praw 
Podstawowych, do podjęcia dalszych 
badań nad skutecznością kar 
alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, nad wpływem stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, nad rolą mediów, nad różnymi 
doświadczeniami chłopców i dziewcząt 
w związku z przestępczością i przemocą 
oraz nad rolą rodziców, szkół i organizacji 
młodzieżowych w zapobieganiu 
przestępczości młodzieży;
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Or. en

Poprawka 81
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca się do państw członkowskich, 
aby uwzględniały naturalne planowanie 
rodziny na lekcjach wychowania 
seksualnego prowadzonych w szkołach 
średnich, kładąc szczególny nacisk na 
wzajemny szacunek między kobietami 
a mężczyznami; wzywa państwa 
członkowskie do szanowania wyborów 
rodziców co do wychowania seksualnego 
ich dzieci;

Or. en

Poprawka 82
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa organy krajowe 
i międzynarodowe do podjęcia dalszych 
badań nad skutecznością kar 
alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, nad wpływem stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, nad rolą mediów, nad różnymi 
doświadczeniami chłopców i dziewcząt 
w związku z przestępczością, przemocą 
i pornografią oraz nad rolą rodziców, 
szkół, wspólnot kościelnych i religijnych, 
a także organizacji młodzieżowych 
w zapobieganiu przestępczości młodzieży;
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Or. en

Poprawka 83
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca Eurostat do dalszego
opracowywania wskaźników w celu 
uwidocznienia długoterminowego wkładu 
działalności związanej ze zwalczaniem 
przestępczości wśród młodzieży w 
spójność społeczną i dobrobyt państw 
członkowskich poza PKB, w 
niewidocznych kategoriach 
gospodarczych;

2. zachęca Eurostat do dalszych badań i 
analiz w celu uwidocznienia 
długoterminowego wkładu działalności 
związanej ze zwalczaniem przestępczości 
wśród młodzieży w spójność społeczną i 
dobrobyt państw członkowskich

Or. pl

Poprawka 84
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca Eurostat do dalszego 
opracowywania wskaźników w celu 
uwidocznienia długoterminowego wkładu 
działalności związanej ze zwalczaniem 
przestępczości wśród młodzieży w spójność 
społeczną i dobrobyt państw 
członkowskich poza PKB, 
w niewidocznych kategoriach 
gospodarczych;

2. skreślony

Or. en
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Poprawka 85
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca właściwe organy krajowe 
i międzynarodowe do publikacji 
makroekonomicznych badań nad 
wpływem rzeczywistej odpowiedzialności 
rodzicielskiej na tworzenie zdolności 
ludzkich i społecznych przyszłych pokoleń 
w związku ze zwalczaniem przestępczości 
wśród młodzieży;

3. skreślony

Or. en

Poprawka 86
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca właściwe organy krajowe 
i międzynarodowe do publikacji 
makroekonomicznych badań nad wpływem 
rzeczywistej odpowiedzialności 
rodzicielskiej na tworzenie zdolności 
ludzkich i społecznych przyszłych pokoleń 
w związku ze zwalczaniem przestępczości
wśród młodzieży;

3. zachęca właściwe organy krajowe 
i międzynarodowe do publikacji mikro-
i makroekonomicznych badań na wpływem 
przemocy i niepowodzeń szkolnych, 
niewywiązywania się z odpowiedzialności 
rodzicielskiej i roli stowarzyszeń 
zajmujących się pracą z młodzieżą na 
przestępczość wśród młodzieży;

Or. fr

Poprawka 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zachęca Komisję Europejską do 
podjęcia niezbędnych działań 
zmierzających do zbadania i 
uwidocznienia zakresu oddziaływania 
nowych, nieznanych środków 
psychotropowych zwanych dopalaczami 
na organizmy osób, które je zażywają;
wzywa do przygotowania kampanii 
informacyjnej o szkodliwości wyżej 
wymienionych środków;

Or. pl

Poprawka 88
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zachęca Komisję do opublikowania 
analizy wpływu dotyczącej konsekwencji, 
zwłaszcza budżetowych, wywołanych 
uruchomieniem procesów uwzględniania 
aspektów związanych z płcią, co umożliwi 
ocenę ich celowości, skuteczności, 
trwałości i użyteczności w kategoriach 
stosunku kosztów do otrzymanej wartości 
dodanej, jak ma to zresztą miejsce 
w przypadku każdej innej europejskiej 
strategii politycznej;

4. skreślony

Or. en

Poprawka 89
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o włączenie do 
propozycji politycznych i legislacyjnych 
analizy wpływu wskazującej skutki 
wniosku legislacyjnego dla 
sprawiedliwości międzypokoleniowej 
i skuteczności odpowiedzialności rodziców 
poprzez analizę kosztów i korzyści 
w perspektywie długoterminowej;

5. skreślony

Or. en

Poprawka 90
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o włączenie do 
propozycji politycznych i legislacyjnych 
analizy wpływu wskazującej skutki 
wniosku legislacyjnego dla 
sprawiedliwości międzypokoleniowej 
i skuteczności odpowiedzialności rodziców 
poprzez analizę kosztów i korzyści 
w perspektywie długoterminowej;

5. skreślony

Or. en

Poprawka 91
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wspiera prezydencję francuską grupy 
państw G-20 w działaniach dotyczących 
społecznych skutków globalizacji 

6. skreślony
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i z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte 
przez sprawozdawczynię Christine Boutin 
podczas przygotowywania sprawozdania;

Or. en

Poprawka 92
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca ustawodawców krajowych do 
rozszerzenia współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na stowarzyszenia 
reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na naukowców, na 
stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia 
rodziców, na wychowawców 
i pracowników socjalnych, na uznawane 
zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym kościoły i wspólnoty religijne, 
na stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

7. zachęca ustawodawców krajowych do 
rozszerzenia współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na stowarzyszenia 
reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na naukowców, na 
stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia 
rodziców, na wychowawców 
i pracowników socjalnych, na 
stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

Or. en

Poprawka 93
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca ustawodawców krajowych do 
rozszerzenia współpracy z 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na stowarzyszenia 
reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na naukowców, na 

7. zachęca ustawodawców krajowych do 
rozszerzenia współpracy z 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na stowarzyszenia 
reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na stowarzyszenia 
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stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia 
rodziców, na wychowawców i 
pracowników socjalnych, na uznawane 
zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym kościoły i wspólnoty religijne, 
na stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

młodzieżowe, na naukowców, na 
stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia 
rodziców, na wychowawców i 
pracowników socjalnych, na uznawane 
zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym kościoły i wspólnoty religijne, 
na stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

Or. it

Poprawka 94
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca ustawodawców krajowych do 
rozszerzenia współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na stowarzyszenia 
reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na naukowców, na 
stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia 
rodziców, na wychowawców 
i pracowników socjalnych, na uznawane 
zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym kościoły i wspólnoty religijne, 
na stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

7. zachęca ustawodawców krajowych do 
rozszerzenia współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 95
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca ustawodawców krajowych do 7. zachęca ustawodawców krajowych do 
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rozszerzenia współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego na stowarzyszenia 
reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na naukowców, na 
stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia 
rodziców, na wychowawców 
i pracowników socjalnych, na uznawane 
zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym kościoły i wspólnoty religijne, 
na stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

rozszerzenia współpracy 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 96
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską i państwa
członkowskie do dalszego skupiania się na 
kwestii przestępczości młodzieży przez 
wspieranie synergii między różnymi 
dziedzinami polityki, mianowicie takimi 
jak edukacja, młodzież równouprawnienie 
i integracja społeczna, a istniejącymi 
mechanizmami instytucjonalnymi, takimi 
jak otwarta metoda koordynacji:
w dziedzinie młodzieży, w dziedzinie 
edukacji i w dziedzinie integracji 
społecznej;

Or. en

Poprawka 97
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania sieci zawodowych usług 
doradczych dla rodzin i par mających 
trudności w dziedzinie stosunków 
rodzicielskich, a także dla młodzieży 
napotykającej problemy związane z 
ryzykownymi stylami życia i różnymi 
formami uzależnień;

Or. it

Poprawka 98
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania polityki zapobiegawczej 
mającej na celu wzmocnienie fizycznego, 
psychicznego i emocjonalnego dobrostanu 
młodzieży, np. przez zwiększenie zakresu 
dostępnych jej zajęć pozaszkolnych 
i sportowych;

Or. en

Poprawka 99
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że zapobieganie 
przestępczości nieletnich wymaga 
realizacji działań w innych obszarach 
polityki publicznej, takich jak dostęp do 
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mieszkań, zatrudnienie, kształcenie 
zawodowe, równość szans, 
zagospodarowanie wolnego czasu i 
wymiana młodzieży; 

Or. es

Poprawka 100
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a nowy
wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia wspólnej europejskiej 
strategii zwalczania przestępczości 
nieletnich; strategia ta obejmowałaby 
następujące kwestie:
a. potrzeba operacyjnej koordynacji 
i interdyscyplinarnego podejścia między 
wszystkimi obszarami polityki Unii 
Europejskiej (wymiar sprawiedliwości 
i bezpieczeństwo, zatrudnienie, sprawy 
społeczne, prawa kobiet i prawa związane 
z płcią) mającymi związek ze zwalczaniem 
przestępczości nieletnich;
b. zaangażowanie wszystkich 
odpowiednich organizacji pozarządowych, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
sieci i specjalistów w celu stworzenia 
paneuropejskiej przestrzeni wymiany 
informacji i najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 101
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. z zadowoleniem zauważa przyjęcie 
przez Komisji nowych ram politycznych 
pod hasłem „Mobilna młodzież”, których 
celem jest zapewnienie bardziej równych 
szans młodym ludziom na rynku pracy 
i wspieranie aktywności obywatelskiej, 
integracji społecznej i solidarności 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 102
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie do 
nasielnia działań zapobiegających 
przemocy związanej z płcią wśród ludzi 
młodych, polegających na odpowiednio 
ukierunkowanych kampaniach 
edukacyjnych oraz zwalczaniu 
stereotypów związanych z płcią, a także na 
ściślejszej współpracy między 
zainteresowanymi podmiotami 
a środowiskami dotkniętymi tym 
zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, przestrzeń 
publiczna oraz środki masowego 
przekazu; podkreśla znaczenie 
organizowania kampanii 
uwrażliwiających na różne formy 
przemocy wobec kobiet i zwalczających 
stereotypy związane z płcią;

Or. es
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Poprawka 103
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do państw członkowskich 
o wprowadzenie społecznych programów 
resocjalizacyjnych i integracyjnych dla 
młodych przestępców oraz o stosowanie 
polityki sądowej „zerowej tolerancji” 
wobec dorosłych – niezależnie od ich 
statusu społecznego – którzy nakłaniają 
młodzież do popełniania przestępstw, 
szczególnie ułatwiając im dostęp do 
narkotyków twardych, marihuany i innych 
substancji do palenia, picia lub 
wstrzykiwania;

8. apeluje do państw członkowskich 
o wzmocnienie i wspieranie 
trzykierunkowego podejścia do zwalczania 
przestępczości nieletnich: zapobieganie, 
środki sądowe oraz reintegracja 
i resocjalizacja;

a. środki zapobiegawcze obejmowałyby:
(i) ułatwianie dostępu młodzieży 
i rodziców do doradztwa świadczonego 
przez pracowników wykwalifikowanych 
w dziedzinie psychologii dziecięcej;
(ii) utworzenie specjalnych „gorących 
linii” telefonicznych, gdzie ofiary i rodzice 
ofiar, lecz również sprawcy przestępstw, 
mogliby dzwonić i zwracać się o poradę do 
specjalnie wyszkolonych pracowników;
(iii) kampanie na temat przestępczości 
nieletnich prowadzone w szkołach;

Or. en

Poprawka 104
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do państw członkowskich 
o wprowadzenie społecznych programów 

8. apeluje do państw członkowskich 
o wzmocnienie i wspieranie 
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resocjalizacyjnych i integracyjnych dla 
młodych przestępców oraz o stosowanie 
polityki sądowej „zerowej tolerancji” 
wobec dorosłych – niezależnie od ich 
statusu społecznego – którzy nakłaniają 
młodzież do popełniania przestępstw, 
szczególnie ułatwiając im dostęp do 
narkotyków twardych, marihuany i innych 
substancji do palenia, picia lub 
wstrzykiwania;

trzykierunkowego podejścia do zwalczania 
przestępczości nieletnich: zapobieganie, 
środki sądowe oraz reintegracja 
i resocjalizacja;

a. środki zapobiegawcze obejmowałyby:
(i) ułatwianie dostępu młodzieży 
i rodziców do doradztwa świadczonego 
przez pracowników wykwalifikowanych 
w dziedzinie psychologii dziecięcej;
(ii) utworzenie specjalnych „gorących 
linii” telefonicznych, gdzie ofiary i rodzice 
ofiar, lecz również sprawcy przestępstw, 
mogliby dzwonić i zwracać się o poradę do 
specjalnie wyszkolonych pracowników;
(iii) kampanie na temat przestępczości 
nieletnich prowadzone w szkołach;

Or. en

Poprawka 105
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że w przebiegu i 
długości postępowania sądowego przy 
wyborze środków, które ma się przyjąć, a 
także ich późniejszej realizacji należy się 
kierować zasadą najlepszego interesu 
osoby niepełnoletniej; w związku z tym 
podkreśla, że wszelkie kary pozbawienia 
wolności mają być stosowane jedynie w 
ostateczności i wykonywane w 
placówkach przystosowanych dla 
młodocianych przestępców;
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Or. es

Poprawka 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Paragraph 8 a (new)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję Europejską do 
zaproponowania wspólnych form walki z 
zażywaniem narkotyków twardych, 
marihuany, nowych nieznanych środków 
psychotropowych zwanych dopalaczami i 
innych substancji do palenia, picia lub 
wstrzykiwania;

Or. pl

Poprawka 107
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania, aby chłopcy i dziewczęta na 
równi otrzymywali niezbędne 
wykształcenie, niepowielające społecznych 
i kulturowych wzorców, uprzedzeń 
i stereotypowych ról dotyczących obu płci;
należy zwrócić szczególną uwagę na 
młodych ludzi doświadczających trudności 
w szkole i na wszystkich członków grona 
pedagogicznego, aby pomóc im we 
włączaniu pojęcia równości płci do 
programów nauczania;

Or. en
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Poprawka 108
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa państwa członkowskie, aby 
wdrożyły lub wzmocniły politykę 
dotyczącą równości płci w programach 
edukacyjnych dotyczących praw człowieka 
oraz ulepszyły programy wychowania 
seksualnego, kładąc szczególny nacisk na 
kwestię równouprawnienia płci 
i nauczając wzajemnego szacunku;

Or. en

Poprawka 109
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. wzywa państwa członkowskie, aby 
w kontekście wspierania polityki równości 
szans zapewniły młodzieży dostęp do 
rzetelnych informacji na temat ludzkiej 
seksualności oraz nowoczesnych 
i skutecznych metod antykoncepcji;

Or. en

Poprawka 110
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8c. zwraca się do państw członkowskich, 
aby zapewniły młodzieży dostęp do 
rzetelnych informacji na temat ludzkiej 
seksualności, nowoczesnych i skutecznych 
metod planowania rodziny, w tym 
naturalnych metod planowania rodziny;
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia rodzicom podstawowego 
prawa do wyboru edukacji seksualnej dla 
swych małoletnich dzieci;

Or. en

Poprawka 111
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla znaczenie opracowywania w 
państwach członkowskich środków, które 
przewidują kary alternatywne do 
pozbawienia wolności i zawierają element 
edukacyjny, jak praca społeczn, naprawa 
szkody wobec ofiar i mediacja z nimi, 
kursy alfabetyzacji i szkolenia 
zawodowego itp., w zależności od wagi 
przestępstwa i wieku przestępcy, jego 
osobowości i stopnia dojrzałości; 

Or. es

Poprawka 112
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8d. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie, aby przyjęły prawodawstwo
zapewniające zasadę równego traktowania 
w dziedzinie edukacji niezależnie od 
wieku, płci, orientacji seksualnej, religii 
lub wyznania oraz niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 113
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. podkreśla znaczenie pracy, jaka 
prowadzona jest w ośrodkach 
młodzieżowych uważanych za miejsca 
wymiany dla młodych ludzi, i podkreśla, 
że integracja młodocianych przestępców w 
te miejsca przyczyni się do ich 
resocjalizacji i umocni w nich poczucie 
przynależności do społeczeństwa; zwraca 
się do państw członkowskich, by umocniły 
rolę i podniosły jakość takich ośrodków;

Or. es

Poprawka 114
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8e. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie, aby zapewniły wdrożenie 
strategii Europa 2020 i ET 2020, 
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a w szczególności przed 2020 r. osiągnęły 
poziom odniesienia dotyczący wczesnego 
porzucania nauki, dzięki wspieraniu 
synergii między poszczególny obszarami 
polityki;

Or. en

Poprawka 115
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8f. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie, aby zajęły się problemem 
wykluczenia społecznego i ubóstwa 
młodzieży, co stanowiłoby środek 
zapobiegawczy służący zwalczaniu 
przestępczości młodzieży;

Or. en

Poprawka 116
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi dokonała przeglądu polityki 
służącej godzeniu życia rodzinnego 
z zawodowym, gwarantując, że 
bezpośrednie lub pośrednie koszty 
finansowe związane z podejmowaniem 
odpowiedzialności rodzicielskiej nie będą 
ponoszone przez przedsiębiorstwa, lecz 
przez społeczność, co będzie miało na celu 
likwidację dyskryminacyjnych zachowań 

9. wzywa Komisję, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi dokonała przeglądu polityki 
służącej godzeniu życia rodzinnego 
z zawodowym, gwarantując równość 
kobiet i mężczyzn pod względem 
odpowiedzialności rodzicielskiej;
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w przedsiębiorstwach i wspieranie 
podejmowania odpowiedzialności 
rodzicielskiej;

Or. en

Poprawka 117
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi dokonała przeglądu polityki 
służącej godzeniu życia rodzinnego z 
zawodowym, gwarantując, że bezpośrednie 
lub pośrednie koszty finansowe związane z 
podejmowaniem odpowiedzialności 
rodzicielskiej nie będą ponoszone przez 
przedsiębiorstwa, lecz przez społeczność, 
co będzie miało na celu likwidację 
dyskryminacyjnych zachowań w 
przedsiębiorstwach i wspieranie 
podejmowania odpowiedzialności 
rodzicielskiej;

9. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi dokonała przeglądu polityki 
służącej godzeniu życia rodzinnego z 
zawodowym, gwarantując, że bezpośrednie 
lub pośrednie koszty finansowe związane z 
podejmowaniem odpowiedzialności 
rodzicielskiej nie będą ponoszone 
wyłącznie przez przedsiębiorstwa, lecz 
także przez społeczność, co ograniczy 
dyskryminacyjne zachowania w 
przedsiębiorstwach i wpłynie na 
wspieranie podejmowania 
odpowiedzialności rodzicielskiej;

Or. pl

Poprawka 118
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi dokonała przeglądu polityki 
służącej godzeniu życia rodzinnego 
z zawodowym, gwarantując, że 

9. skreślony
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bezpośrednie lub pośrednie koszty 
finansowe związane z podejmowaniem 
odpowiedzialności rodzicielskiej nie będą 
ponoszone przez przedsiębiorstwa, lecz 
przez społeczność, co będzie miało na celu 
likwidację dyskryminacyjnych zachowań 
w przedsiębiorstwach i wspieranie 
podejmowania odpowiedzialności 
rodzicielskiej;

Or. en

Poprawka 119
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. konieczne jest zwłaszcza prowadzenie 
polityki przyjaznej dla rodziny – także za 
pomocą nowych parametrów CSR –
szczególnie dla osób samotnie 
wychowujących dzieci, żeby im zapewnić 
warunki umożliwiające godzenie życia 
rodzinnego i zawodowego;

Or. it

Poprawka 120
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a nowy

apeluje do państw członkowskich 
o opracowanie nowych rodzajów podejścia 
uwzględniających aspekt płci w ramach 
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systemów sądzenia nieletnich, aby 
zrozumieć przyczyny schodzenia przez 
dziewczęta na drogę przestępczości oraz 
uwzględnić czynniki społeczne takie jak 
rasa i ubóstwo;
a) placówki i pracownicy muszą mieć 
odpowiednią wiedzę i umożliwiać 
dziewczętom dostęp do artykułów 
zdrowotnych i artykułów higieny osobistej 
odpowiednich do płci; wśród pracowników 
muszą być również kobiety;
b) w ramach systemu należy zwracać 
uwagę na potrzeby dziewcząt ciężarnych 
i młodych matek związane ze zdrowiem 
prenatalnym i postnatalnym; dziewczęta 
rodzące w miejscu odosobnienia muszą 
mieć możliwość sprawowania tam opieki 
rodzicielskiej, być do tego zachęcane oraz 
otrzymywać środki i odbywać szkolenia 
dotyczące rozwijania umiejętności 
rodzicielskich;
c) należy włożyć więcej wysiłku 
w obejmowanie badaniami naukowymi 
nastoletnich przestępczyń, ponieważ 
dziewczęta i młode kobiety stają wobec 
dodatkowych problemach specyficznych 
dla swej płci, jak wykorzystywanie 
seksualne, bicie, ciąże nastolatek, samotne 
rodzicielstwo oraz nierówne szanse 
w zakresie edukacji, szkoleń zawodowych 
i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 121
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. przypomina, że uwzględnianie aspektu 
rodziny, co wiąże się z różnymi strategiami 
politycznymi (np. społecznymi, 

10. skreślony
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edukacyjnymi, finansowymi oraz 
z prawem karnym itd.) również 
z perspektywy rodziny, jest kluczowym 
instrumentem koordynowania wysiłków 
na rzecz zapobiegania przestępczości 
nieletnich;

Or. en

Poprawka 122
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
udzielenia szczególnej pomocy rodzinom 
w ciężkiej sytuacji finansowej i społecznej 
poprzez przyjmowanie środków mających 
na celu zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb w zakresie wyżywienia i 
mieszkania, zagwarantowanie dostępu do 
podstawowej edukacji i opieki medycznej 
wszystkim członkom tych rodzin, w 
szczególności dzieciom, i ułatwienie im 
włączenia się w rynek pracy i w życie 
społeczne, gospodarcze i polityczne, gdyż 
jedynie w ten sposób można zapewnić 
dzieciom i mlodzieży zdrowe i 
zrównoważone środowisko rodzinne;

Or. es

Poprawka 123
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca państwa członkowskie do 
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przeznaczania wystarczających zasobów 
na ośrodki odosobnienia lub resocjalizacji 
w celu zapewnienia odpowiednich szkoleń 
dla personelu, które obejmowałyby:
szkolenia wielojęzyczne w dominujących 
językach mniejszościowych, szkolenia 
uwrażliwiające na inne kultury, grupy 
etniczne i religie (np. aby umożliwić 
modlitwę w czasie ramadanu);

Or. en

Poprawka 124
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt 11 preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
nowatorskich strategii politycznych 
uznających znaczenie roli edukacyjnej 
członków rodziny zdecydowanych 
wspierać rozwój kapitału ludzkiego i 
społecznego przyszłych pokoleń, 
koncentrując się w pierwszej kolejności na 
niemożliwej do zastąpienia roli osób 
starszych, które opuściły formalny rynek 
pracy, lecz które wciąż mogą przyczyniać 
się – poprzez przekazywanie wartości i 
wiedzy zarówno zawodowych, jak i 
ogólnoludzkich – do rozwoju i 
nieformalnego kształcenia młodych 
pokoleń; domaga się, aby działania 
prowadzone w imię solidarności między 
pokoleniami widniały wśród kluczowych 
czynników służących zapobieganiu
przestępczości nieletnich;

skreślony

Or. cs
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Poprawka 125
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia do swojej polityki w dziedzinie 
edukacji przepisu o specjalnym 
poradnictwie i wsparciu psychologicznym 
dla dzieci i młodzieży, które napotykają na 
problemy z socjalizacją, a także środków 
zmierzających do zwalczania wszystkich 
form dyskryminacji wobec członków 
społeczności szkolnej i do opracowania i 
stosowania programów zwalczania 
wszystkich typów przemocy;

Or. es

Poprawka 126
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa właściwe instytucje do 
rozważenia działań terapeutycznych 
w odniesieniu do rodziny jako alternatywy 
dla umieszczenia dziecka w ośrodku, gdy 
powracanie do praktyk przestępczych 
wymaga bardziej spójnych środków;

Or. fr

Poprawka 127
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i promowania programów 
operacyjnych uruchomionych przez 
Komisję w kontekście europejskiego 
sojuszu na rzecz rodzin; zwraca się do 
Komisji o bardziej intensywne 
opracowywanie narzędzi służących 
usystematyzowaniu wymiany dobrych 
praktyk i badań w tej dziedzinie;

12. skreślony

Or. en

Poprawka 128
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do należytego 
uwzględniania roli mężczyzn i ojców we 
wspieraniu równości płci, w wypełnianiu 
obowiązków rodzicielskich 
i w zapewnianiu równowagi między 
obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi 
współmałżonek;

Or. en

Poprawka 129
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 

13. skreślony
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i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne 
z życiem zawodowym, aby lepiej 
podejmować odpowiedzialność 
rodzicielską;

Or. en

Poprawka 130
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne 
z życiem zawodowym, aby lepiej 
podejmować odpowiedzialność 
rodzicielską;

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków 
umożliwiających mężczyznom i kobietom 
godzenie życia rodzinnego z zawodowym, 
aby mogli wywiązywać się ze swojej 
odpowiedzialności rodzicielskiej; wzywa 
do wprowadzenia środków mających na 
celu rozwiązywanie problemów 
związanych z niepowodzeniami szkolnymi 
oraz przemocą w szkole; nawołuje do 
wspierania pracy stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych pracujących 
z młodzieżą w obszarze profilaktyki 
przestępczości wśród młodzieży;

Or. fr

Poprawka 131
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 



AM\833351PL.doc 69/77 PE450.591v01-00

PL

sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne 
z życiem zawodowym, aby lepiej 
podejmować odpowiedzialność 
rodzicielską;

sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne 
z życiem zawodowym;

Or. en

Poprawka 132
Norica Nicolai, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne 
z życiem zawodowym, aby lepiej 
podejmować odpowiedzialność 
rodzicielską;

13. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne 
z życiem zawodowym;

Or. en

Poprawka 133
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zaprzestania
ograniczania wyłącznie do kobiet działań 
publicznych na rzecz równouprawnienia 
i godzenia kariery zawodowej z planami 
rodzinnymi, lecz do zajęcia się także 
potrzebami i zdolnościami mężczyzn/ojców 
w tym zakresie;

14. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do poszerzenia zakresu
działań publicznych na rzecz 
równouprawnienia i godzenia kariery 
zawodowej z planami rodzinnymi;

Or. en
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Poprawka 134
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zachęca państwa członkowskie do 
popierania polityki szkolnej i edukacyjnej 
nakierowanej na zapobieganie 
przedwczesnemu porzucaniu szkoły i 
wykształcenia przez młodzież, a także na 
porównywanie najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie;

Or. it

Poprawka 135
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie, także z okazji 
Europejskiego Roku Wolontariatu, do 
wspierania i umacniania roli 
stowarzyszeń wolontariuszy, w których 
młodzi ludzie mogą zdobyć doświadczenie 
w dziedzinie zaangażowania oraz 
odpowiedzialności osobistej i społecznej, 
wysoce kształcące szczególnie z punktu 
widzenia poczucia obywatelskości;

Or. it
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Poprawka 136
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. odnotowuje, że środki masowego 
przekazu mogą odgrywać ważną rolę w 
zapobieganiu zjawisku przestępczości 
nieletnich na dwa sposoby:
- poprzez przyjmowanie inicjatyw w 
zakresie informowania i uwrażliwiania 
opinii publicznej oraz za pośrednictwem 
wysokiej jakości programów, które 
podkreślają pozytywny udział młodzieży w 
społeczeństwie,
- poprzez nadzorowanie nadawania scen 
przemocy, a także związanych z 
pornografią, konsumpcją narkotyków 
oraz innych niewłaściwych obrazów dla 
małoletnich; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie i właściwe władze 
regulacyjne na szczeblach krajowym i 
regionalnym do stosowania 
wspólnotowych i krajowych przepisów 
dotyczących sygnalizowania treści 
programów telewizyjnych i innych 
mogących zawierać sceny szczególnie 
brutalne lub nieodpowiednie dla 
małoletnich;

Or. es

Poprawka 137
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję oraz władze krajowe, 
regionalne i lokalne państw 
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członkowskich do propagowania wymiany 
najlepszych wzorców odnośnie do umów o 
współpracy między policją a organami 
wymiaru sprawiedliwości, ośrodkami 
szkolnymi, władzami lokalnymi, 
organizacjami młodzieżowymi i 
podmiotami świadczącymi usługi 
społeczne na poziomie lokalnym, odnośnie 
do krajowych strategii i programów 
wsparcia młodzieży na poziomie 
krajowym, odnośnie do działań i 
pozytywnych wydarzeń organizowanych 
przez organizacje rodziców uczniów oraz 
organizacje pozarządowe w szkołach, a 
także mieszkańców i organizacje 
pozarządowe w społecznościach lokalnych  
itd.;

Or. es

Poprawka 138
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wykorzystały istniejące 
środki europejskie i programy, jak 
„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 
2007-2013”, „Wymiar sprawiedliwości w 
sprawach karnych 2007-2013”, DAPHNE 
III, „Młodzież w działaniu 2007-2013”, 
EQUAL i „Urbact”, działania 
Europejskiego Funduszu Społecznego lub 
europejskiego numeru telefonu dla 
zaginionych dzieci, w tym działań 
mających na celu stawienie czoła i 
zapobieganie zjawisku przestępczości 
nieletnich, jak i reintegracji społecznej 
przestępców i ofiar;

Or. es
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Poprawka 139
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że każdy pracownik, który 
chce przerwać lub ograniczyć działalność 
zawodową, aby w pełni podjąć obowiązki 
rodzicielskie, powinien móc korzystać 
z elastycznego czasu pracy; zachęca więc 
małe i średnie przedsiębiorstwa do 
chętniejszej współpracy, a organy władzy 
publicznej do większej elastyczności 
finansowej w prognozach budżetowych 
dotyczących pomocy państwa;

16. skreślony

Or. en

Poprawka 140
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że każdy pracownik, który 
chce przerwać lub ograniczyć działalność 
zawodową, aby w pełni podjąć obowiązki 
rodzicielskie, powinien móc korzystać z 
elastycznego czasu pracy; zachęca więc 
małe i średnie przedsiębiorstwa do 
chętniejszej współpracy, a organy władzy 
publicznej do większej elastyczności 
finansowej w prognozach budżetowych 
dotyczących pomocy państwa;

16. podkreśla, że każdy pracownik, który 
chce przerwać lub ograniczyć działalność 
zawodową, aby w pełni podjąć obowiązki 
rodzicielskie, powinien móc korzystać z 
elastycznego czasu pracy; zachęca więc 
małe i średnie przedsiębiorstwa do 
chętniejszej współpracy, a organy władzy 
publicznej do rozwijania sprzyjających 
temu programów;

Or. pl
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Poprawka 141
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniały równe szanse wszystkim 
rodzinom i przyznawały szczególną pomoc 
rodzinom stojącym wobec problemów 
materialnych i społecznych, zgodnie 
z rezolucją PE z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie przestępczości nieletnich, roli 
kobiet, rodziny i społeczeństwa, a także 
przyjęły dalsze środki w celu ograniczenia 
różnicy w zarobkach kobiet;

Or. en

Poprawka 142
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia pozytywnych 
działań na rzecz kobiet i mężczyzn, w 
szczególności działań mających na celu 
ułatwienie im powrotu do pracy po okresie 
poświęconym pełnieniu obowiązków 
rodzicielskich, poprzez sprzyjanie 
strategiom politycznym na rzecz powrotu 
na rynek pracy, aby umożliwić im 
odzyskanie niezależności finansowej;

17. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia pozytywnych 
działań na rzecz kobiet i mężczyzn, w 
szczególności działań mających na celu 
ułatwienie im powrotu do pracy po okresie 
poświęconym pełnieniu obowiązków 
rodzicielskich, poprzez sprzyjanie 
strategiom politycznym na rzecz powrotu 
na rynek pracy, aby umożliwić im 
odzyskanie niezależności finansowej i 
utrzymanie pozycji społecznej;

Or. pl
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Poprawka 143
Joanna Senyszyn

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
skutecznego wdrożenia dyrektywy Rady 
2010/18/UE w sprawie wdrożenia 
zmienionego porozumienia ramowego 
dotyczącego urlopu rodzicielskiego;
wzywa Komisję Europejską do 
monitorowania wdrażania tej dyrektywy 
na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 144
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Ustêp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
promowania polityki podatkowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe 
związane z faktycznym podejmowaniem 
obowiązków rodzicielskich, a zwłaszcza 
koszty opieki nad dziećmi, w ramach 
systemu podatkowego lub systemu ulg 
podatkowych;

18. wzywa państwa członkowskie do 
promowania polityki podatkowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe 
związane z faktycznym podejmowaniem 
obowiązków rodzicielskich, a zwłaszcza 
koszty opieki nad dziećmi, w ramach 
systemu podatkowego lub systemu ulg 
podatkowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zebrały praktyki 
podatkowe poszczególnych państw 
członkowskich w zakresie wydatków 
fiskalnych związanych z wychowaniem 
dzieci, zwłaszcza wydatków wynikających 
z opieki nad dziećmi lub umieszczaniem 
ich w placówkach przedszkolnych;

Or. cs
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Poprawka 145
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
promowania polityki podatkowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe 
związane z faktycznym podejmowaniem 
obowiązków rodzicielskich, a zwłaszcza 
koszty opieki nad dziećmi, w ramach 
systemu podatkowego lub systemu ulg 
podatkowych;

18. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzania polityki podatkowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe 
związane z faktycznym podejmowaniem 
obowiązków rodzicielskich, a zwłaszcza 
koszty opieki nad dziećmi, w ramach 
systemu podatkowego lub systemu ulg 
podatkowych;

Or. pl

Poprawka 146
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
promowania polityki podatkowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe 
związane z faktycznym podejmowaniem 
obowiązków rodzicielskich, a zwłaszcza 
koszty opieki nad dziećmi, w ramach 
systemu podatkowego lub systemu ulg 
podatkowych;

18. skreślony

Or. en

Poprawka 147
Anna Záborská

Projekt rezolucji
punkt preambuły NOWY
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Projekt rezolucji Poprawka

- mając na uwadze, że przestępczość 
nieletnich to niezgodne z normą, 
społecznie niedopuszczalne i objęte 
sankcjami karnymi zachowania osób w 
wieku 15 do 18 lat; uwzględniając fakt, że 
wiek sprawców przestępstw ciągle spada,

Or. sk


