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Изменение 1

Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Препоръката на 
Комитета на министрите на Съвета 
на Европа към държавите-членки 
относно нови начини за справяне с 
младежката престъпност и ролята 
на правосъдието по отношение на 
ненавършили пълнолетие лица (Rec 
(2003) 20) от 24 септември 2003 г.,

Or. en

Изменение 2
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Зелената книга 
„Подобряване на психичното здраве 
на населението –към стратегия на 
Европейския съюз за психичното 
здраве“(COM(2005)484), в която се 
посочват обществените разходи за 
наказателно-правните системи, 
свързани с нарушенията в 
поведението на децата,

Or. fr

Изменение 3
Anna Záborská
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Предложение за резолюция
Позоваване 1б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

–като взе предвид позицията на 
Комисията и резолюцията на 
Парламента относно стратегията 
на ЕС за правата на детето, приета 
на 16 януари 2008 г.,

Or. en

Изменение 4
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид съобщението на 
комисаря на Съвета на Европа по 
правата на човека, озаглавено 
„Децата и детското правосъдие: 
препоръки за подобряване“, 
CommDH/IssuePaper(2009)1 от 19 юни 
2009 г.

Or. fr

Изменение 5
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Препоръката на 
Комитета на министрите на Съвета 
на Европа относно социалните 
реакции на младежката престъпност
(Rec (87) 20E) от 17 септември 1987 г.,
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Изменение 6
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид документ 17593/09 
CRIMORG 187 на Съвета на 
Европейския съюз от 15 декември 2009 
г.,

Or. fr

Изменение 7
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид съобщението на 
Комисията „Превенция на 
престъпността в Европейския съюз“ 
(COM(2004)165), 

Or. fr

Изменение 8
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 1д (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет, озаглавено „Превенция на 
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младежката престъпност, начини за 
предотвратяване на младежката 
престъпност и ролята на детското 
правосъдие в Европейския съюз“1,

Or. fr

Изменение 9
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Позоваване 2a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция 
от 21 юни 2007 г. относно 
младежката престъпност – ролята 
на жените, семейството и 
обществото1

1 ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 344.

Or. en

Изменение 10
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. желае да се започне дискусия 
относно политиката за равни 
възможности на пазара на труда, за 
да се даде възможност на жените и 
мъжете, които желаят това, да 
участват активно в публичните и 
индивидуални прояви, насочени към 
премахване на младежката 
престъпност и грубост;

заличава се

                                               
1 ОВ C 110 75 от 9.5.2006 г.
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Изменение 11
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. желае да се започне дискусия 
относно политиката за равни 
възможности на пазара на труда, за 
да се даде възможност на жените и 
мъжете, които желаят това, да 
участват активно в публичните и 
индивидуални прояви, насочени към 
премахване на младежката 
престъпност и грубост;

заличава се

Or. en

Изменение 12
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. желае да се започне дискусия относно 
политиката за равни възможности на 
пазара на труда, за да се даде 
възможност на жените и мъжете, които 
желаят това, да участват активно в 
публичните и индивидуални прояви, 
насочени към премахване на 
младежката престъпност и грубост;

1. желае да се започне дискусия относно 
политиката за равни възможности на 
пазара на труда, за да се даде 
възможност на жените и мъжете, които 
желаят това, да участват активно в 
публичните и индивидуални прояви, за 
да се противодейства на 
увеличаването на младежката 
престъпност, особено на насилието, и 
на нарастващото асоциално 
поведение на младежите, което се 
изразява в обезпокояваща липса на 
отговорност и толерантност;
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Изменение 13
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. желае да се започне дискусия относно 
политиката за равни възможности на 
пазара на труда, за да се даде 
възможност на жените и мъжете, които 
желаят това, да участват активно в 
публичните и индивидуални прояви, 
насочени към премахване на 
младежката престъпност и грубост;

1. желае да се започне дискусия относно 
политиката за равни възможности на 
пазара на труда, за да се даде 
възможност на жените и мъжете, които 
желаят това, да участват активно в 
публичните и индивидуални прояви, 
насочени към премахване на 
младежката престъпност и грубост и 
възпитаване на индивидуалната и 
социалната съвест;

Or. lt

Изменение 14
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 1а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1а. като има предвид, че е необходимо 
да се направи анализ на труда в дома и 
понятието за дискриминация във 
връзка с разликата в заплащането 
между жените и мъжете (gender pay 
gap), която влияе на родителския 
избор и ползването на отпуските по 
майчинство, бащинство, осиновяване, 
родителски и семеен отпуск, за да се 
провери дали тези видове 
дискриминация са форми на 
дискриминация на основата на пола;
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Изменение 15
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. припомня, че член 18, параграф 1 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето 
отрежда първо място на ролята на 
родителите като най-важeн инструмент 
за публично действие за 
удовлетворяване на интересите на 
детето, както и че той налага на 
държавите активни задължения за 
подкрепа на родителите;

2. припомня, че член 18, параграф 1 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето 
отрежда първо място на ролята на 
родителите като най-важeн инструмент 
за публично действие за 
удовлетворяване на интересите на 
детето;

Or. en

Изменение 16
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. припомня, че член 18, параграф 1 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето 
отрежда първо място на ролята на 
родителите като най-важeн инструмент 
за публично действие за 
удовлетворяване на интересите на 
детето, както и че той налага на
държавите активни задължения за 
подкрепа на родителите;

2. припомня, че член 18, параграф 1 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето 
отрежда първо място на ролята на 
родителите като най-важeн инструмент 
за публично действие за 
удовлетворяване на потребностите на 
детето и за неговото благосъстояние, 
напомня освен това, че държавите са 
поели ангажимента да подкрепят 
родителите при изпълнение на 
родителските им задължения;
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Изменение 17
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. припомня, че член 18, параграф 1 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето 
отрежда първо място на ролята на
родителите като най-важeн
инструмент за публично действие за 
удовлетворяване на интересите на 
детето, както и че той налага на 
държавите активни задължения за 
подкрепа на родителите;

2. припомня, че член 18, параграф 1 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на детето 
отрежда първо място на принципа, че
родителите или според случая
законните настойници носят 
първостепенна отговорност за 
удовлетворяване на интересите на 
детето, както и че той налага на 
държавите активни задължения за 
подкрепа на този принцип;

Or. en

Изменение 18
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. отново подчертава, че наред с 
родителите педагозите на ранната
възраст и другите лица, които 
полагат грижи за тях, също могат да 
играят основна буферна роля за 
опазването на децата от насилие и 
престъпно поведение;

Or. en
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Изменение 19
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. подчертава, че заподозрените 
лица, включително непълнолетните 
заподозрени лица, са невинни до 
доказване на вината им и че имат 
право на справедлив съдебен процес 
съгласно Хартата на основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
конвенция за защита правата на 
човека; твърдо подкрепя пътната 
карта за укрепване на процесуалните 
права и очаква предстоящото 
предложение на Комисията относно 
уязвимите заподозрени лица;

Or. en

Изменение 20
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава факта, че тези 
международни институции не 
обръщат достатъчно внимание на 
социално-икономическите фактори за 
младежката престъпност и не 
поставят със същата откровеност 
въпроса за необходимите общи 
условия, без пряка или непряка 
дискриминация на жените и мъжете 
на пазара на труда;

заличава се

Or. en
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Изменение 21
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава факта, че тези 
международни институции не обръщат 
достатъчно внимание на социално-
икономическите фактори за младежката 
престъпност и не поставят със 
същата откровеност въпроса за 
необходимите общи условия, без пряка 
или непряка дискриминация на 
жените и мъжете на пазара на 
труда;

3. подчертава факта, че тези 
международни институции не обръщат 
достатъчно внимание на социално-
икономическите фактори за младежката 
престъпност;

Or. en

Изменение 22
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава факта, че тези 
международни институции не 
обръщат достатъчно внимание на
социално-икономическите фактори за 
младежката престъпност и не поставят
със същата откровеност въпроса за 
необходимите общи условия, без пряка 
или непряка дискриминация на жените 
и мъжете на пазара на труда;

3. подчертава факта, че социално-
икономическите фактори за младежката 
престъпност както преди, така и сега, 
не са били обект на обстойно научно 
изследване и затова липсват модели 
за цялостен подход към причините за 
проблема; в досегашния дебат не е 
поставен със същата откровеност 
въпросът за необходимите общи 
условия, без пряка или непряка 
дискриминация на жените и мъжете на 
пазара на труда;

Or. de
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Изменение 23
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава факта, че тези
международни институции не обръщат 
достатъчно внимание на социално-
икономическите фактори за младежката 
престъпност и не поставят със същата 
откровеност въпроса за необходимите 
общи условия, без пряка или непряка 
дискриминация на жените и мъжете на 
пазара на труда;

3. подчертава факта, че държавите-
членки, както и европейските и 
международни институции не обръщат 
достатъчно внимание на социално-
икономическите фактори за младежката 
престъпност и не поставят със същата 
откровеност въпроса за необходимите 
общи условия, без пряка или непряка 
дискриминация на жените и мъжете на 
пазара на труда;

Or. en

Изменение 24
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава факта, че тези 
международни институции не 
обръщат достатъчно внимание на 
социално-икономическите фактори за 
младежката престъпност и не поставят 
със същата откровеност въпроса за 
необходимите общи условия, без пряка 
или непряка дискриминация на 
жените и мъжете на пазара на 
труда;

3. подчертава факта, че следва да се 
обърне внимание на социално-
икономическите фактори за младежката 
престъпност като в същото време се 
избягва създаването на стереотипи за 
големи групи от населението;

Or. en

Изменение 25
Anna Záborská
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Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
изготвянето на обективна оценка на 
добавената макроикономическа 
стойност на дългосрочните 
дейности, насочени към борбата с 
младежката престъпност, в процеса 
на изграждане и поддържане на 
социалното сближаване и 
благосъстоянието на обществото;

Or. en

Изменение 26
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява загриженост поради 
факта, че пазарът на труда има 
тенденция да налага на мъжете и 
жените все по-големи изисквания, за 
да се постигне 
конкурентоспособност, което е в 
противоречие със стремежите на 
Съюза за създаване на 
конкурентоспособна социална 
икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните 
социални отношения;

заличава се

Or. en

Изменение 27
Антония Първанова
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Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява загриженост поради 
факта, че пазарът на труда има 
тенденция да налага на мъжете и 
жените все по-големи изисквания, за 
да се постигне 
конкурентоспособност, което е в 
противоречие със стремежите на 
Съюза за създаване на 
конкурентоспособна социална 
икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните 
социални отношения;

заличава се

Or. en

Изменение 28
Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява загриженост поради 
факта, че пазарът на труда има 
тенденция да налага на мъжете и 
жените все по-големи изисквания, за 
да се постигне 
конкурентоспособност, което е в 
противоречие със стремежите на 
Съюза за създаване на 
конкурентоспособна социална 
икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните 
социални отношения;

заличава се

Or. fr
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Изменение 29
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява загриженост поради 
факта, че пазарът на труда има 
тенденция да налага на мъжете и 
жените все по-големи изисквания, за 
да се постигне 
конкурентоспособност, което е в 
противоречие със стремежите на 
Съюза за създаване на 
конкурентоспособна социална 
икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните 
социални отношения;

заличава се

Or. en

Изменение 30
Sari Essayah

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява загриженост поради факта, 
че пазарът на труда има тенденция да 
налага на мъжете и жените все по-
големи изисквания, за да се постигне
конкурентоспособност, което е в 
противоречие със стремежите на Съюза 
за създаване на конкурентоспособна 
социална икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните 
социални отношения;

4. изразява загриженост поради факта, 
че пазарът на труда има тенденция да 
налага на мъжете и жените все по-
големи изисквания, за да се постигне 
конкурентоспособност, включително 
по погрешен начин, тъй като това 
води до прекалено много часове 
извънреден труд, стрес и умора от 
работата, което е в противоречие със 
стремежите на Съюза за създаване на 
конкурентоспособна социална 
икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните 
социални отношения;



AM\875920BG.doc 17/67 PE470.088v01-00

BG

Or. fi

Изменение 31
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. счита, че за да се предотвратят 
проявите на престъпно поведение,
родителите, учителите и 
социалните работници следва да 
посрещат нуждите на децата от 
безопасност, от живот в подкрепяща 
среда, от положителни авторитети 
и от защита срещу излагането на 
насилие;

Or. en

Изменение 32
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 4б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4б. отбелязва, че официалната 
образователна система може да се 
използва като основен източник на 
повишаване на информираността 
относно насилието над жените и за 
поставяне под съмнение и 
изкореняване на стереотипите по 
отношение на пола. Обещаващите 
практики в тази посока включват 
премахване на стереотипите, 
основани на пола, от учебната 
програма, въвеждане на обучение за 
управление на агресивното поведение, 
включително обучение на учители за 
чувствителност по отношение на 
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темите, свързани с пола, и предлагане 
на специализирани курсове по 
въпросите на правата на човека, 
включително правата на жените;

Or. en

Изменение 33
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 5 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

5. приема следните определения от 
„Сборник от минимални правила на
Организацията на обединените нации 
(Пекински правила)”, който е 
единственият международен 
инструмент, насочен към определяне 
на понятието „младежка 
престъпност“ (параграф 2.2):

5. одобрява следното определение на 
„младежка престъпност“ на Съвета 
на Европа:1

„младеж“ означава дете или млад човек, 
който е достигнал възрастта за 
наказателна отговорност, но не е 
достигнал пълнолетие; това 
определение може въпреки това да се 
разшири, за да включи и лицата 
непосредствено под и над тази 
възрастова граница,
„престъпност“ означава действия, които 
попадат под действието на 
наказателното право. В някои 
държави понятието включва и 
антисоциално и/или отклоняващо се 
от нормите поведение, което може 
да попадне в обхвата и на 
административното или 
гражданското право,
„системата на правосъдие по отношение 
на ненавършили пълнолетие лица“ се 
определя като формален компонент на 
по-широк подход за справяне с 
младежката престъпност; освен съда
за непълнолетни, тя включва и 
официалните органи и служби, 

                                               
 Резолюция 40/33 на Общото събрание на ООН от 29 ноември 1985 г.
1 Съвет на Европа, Децата и правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие лица, 
октомври 2009 г.
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например полицията, прокуратурата, 
представителите на правната 
професия, пробационната служба и 
наказателните институции, работи 
в тясно сътрудничество със свързани 
служби като здравни, образователни, 
социални служби и неправителствени 
организации, например организации за 
подкрепа на жертви и свидетели;

Or. en

Изменение 34
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 5a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. посочва, че младежката 
престъпност е специфичен елемент 
от световната престъпност и че 
нейното равнище представлява мярка 
за моралното здраве на обществото;

Or. lt

Изменение 35
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване 
или групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
насърчавани най-вече чрез интернет, 
със злоупотребата с продукти за 

заличава се
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пушене, пиене или инжектиране, с 
хранителни нарушения и със 
злоупотреби, на които юношите 
могат да бъдат едновременно 
причинители и жертви;

Or. en

Изменение 36
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
насърчавани най-вече чрез интернет,
със злоупотребата с продукти за 
пушене, пиене или инжектиране, с 
хранителни нарушения и със 
злоупотреби, на които юношите могат 
да бъдат едновременно причинители и 
жертви;

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
насърчавани чрез интернет; със 
злоупотребата с продукти за пушене, 
пиене или инжектиране и със 
злоупотреби, на които юношите могат 
да бъдат едновременно причинители и 
жертви;

Or. en

Изменение 37
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
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групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
насърчавани най-вече чрез интернет, 
със злоупотребата с продукти за 
пушене, пиене или инжектиране, с 
хранителни нарушения и със 
злоупотреби, на които юношите 
могат да бъдат едновременно 
причинители и жертви;

групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
достъп до която се получава най-вече 
чрез интернет, със злоупотребата с 
продукти за пушене, пиене или 
инжектиране, с хранителни нарушения, 
които най-често са резултат от 
съзнателен или несъзнателен натиск 
от страна на най-близкото 
обкръжение вследствие на 
недостатъчното самочувствие на 
юношите, както и с други злоупотреби 
от всякакъв вид;

Or. de

Изменение 38
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
насърчавани най-вече чрез интернет,
със злоупотребата с продукти за 
пушене, пиене или инжектиране, с 
хранителни нарушения и със 
злоупотреби, на които юношите 
могат да бъдат едновременно 
причинители и жертви;

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
групово изнасилване, с тормоза и 
заплахите или порнографията, със 
злоупотребата с продукти за пушене, 
пиене или инжектиране;

Or. en

Изменение 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
насърчавани най-вече чрез интернет, 
със злоупотребата с продукти за 
пушене, пиене или инжектиране, с 
хранителни нарушения и със 
злоупотреби, на които юношите могат 
да бъдат едновременно причинители и 
жертви;

6. подчертава, че младежката 
престъпност е свързана също така и с 
опасни игри, с насилие от сексистки 
характер, с явленията изнасилване или 
групово изнасилване, с ранното 
сексуализиране или порнографията, 
улеснявани по-специално чрез 
интернет, с употребата на наркотици
или алкохол и със злоупотреби, на
които юношите могат да бъдат 
едновременно причинители и жертви;

Or. fr

Изменение 40
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 6 – точка 1 (нова)

Предложение за резолюция Изменение

(1) 6а. изразява загриженост относно 
двойната заплаха за младите хора от 
това да се превърнат в жертви; 
съгласно научните данни, статически 
погледнато младите хора по-често 
стават жертви на насилие от 
страна на възрастните, като 
същевременно са основен обект на 
насилие и от страна на своите 
връстници;

Or. de

Изменение 41
Marije Cornelissen
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Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. заявява отново своята позиция, 
според която „е неуместно да се 
абсолютизират по категории причините, 
които подбуждат престъпно поведение у 
един младеж“1;

7. заявява отново своята позиция, 
според която „е неуместно да се 
абсолютизират по категории причините, 
които подбуждат престъпно поведение у 
един младеж“, тъй като във всеки 
отделен случай обстоятелствата, 
които водят до антисоциални и в
крайна сметка престъпни форми на
поведение, са различни и свързани с 
преживяното от всяко дете или 
юноша и с елементите, които играят 
централна роля в неговото развитие, 
а именно семейство, училище, 
приятелска среда и в по-общ план 
социална и икономическа среда2;

Or. en

Изменение 42
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. заявява отново своята позиция, 
според която „е неуместно да се 
абсолютизират по категории причините, 
които подбуждат престъпно поведение у 
един младеж“3;

7. заявява отново своята позиция, 
според която „е неуместно да се 
абсолютизират по категории причините, 
които подбуждат престъпно поведение у 
един младеж“4; в тази връзка обръща 
специално внимание на 
необходимостта от изследване на 
естеството и причините за 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 21юни 2007 г. относно младежката престъпност: ролята на 
жените, семейството и обществото, ОВ C 146E от 12.6.2008 г., стр.344.
2 Резолюция на Европейския парламент от 21юни 2007 г. относно младежката престъпност: ролята на 
жените, семейството и обществото, ОВ C 146E от 12.6.2008 г., стр.344.
3 Резолюция на Европейския парламент от 21юни 2007 г. относно младежката престъпност: ролята на 
жените, семейството и обществото, ОВ C 146E от 12.6.2008 г., стр.344.
4 Резолюция на Европейския парламент от 21юни 2007 г. относно младежката престъпност: ролята на 
жените, семейството и обществото, ОВ C 146E от 12.6.2008 г., стр.344.
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престъпност сред момичетата, 
което да помогне за формулирането 
на политика, насочена към 
извършители на престъпления от
женски пол;

Or. en

Изменение 43
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. възприема списъка с причините, 
посочени от ЕИСК: – принадлежността 
на малолетния към разтрогнато 
семейство („broken home“) и 
трудностите при съвместяване на 
семейния и професионалния живот все 
повече се изразяват в недостатъчно 
внимание към младите хора и липса на 
ограничения и контрол; – социално-
икономическата изолация или 
бедността; – отсъствията и неуспехите в 
училище; – младежката безработица; –
разпространението от някои медии или 
видео игри на изображения, 
представящи грубо поведение; –
употребата на наркотици или токсични 
вещества, като например канабис, или 
неумерената употреба на алкохол; –
недостатъци, констатирани във 
възпитанието и предаването на 
социални или граждански ценности, 
като спазването на правилата, 
солидарността, щедростта, търпимостта, 
уважението към другия, 
самокритичността, състраданието, 
удовлетворението от добре свършената 
работа и др., подменени в нашите 
„глобализирани“ общества от по-
утилитарни ценности като 

8. възприема списъка с причините, 
посочени от ЕИСК:
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индивидуализма, надпреварата, 
прекомерната консумация на блага, 
които при определени обстоятелства 
водят до социален безпорядък1;

– принадлежността на малолетния към 
разтрогнато семейство („broken home“); 
в съответните проучвания от 
изминалите десетилетия 
многократно се констатира, че 
половината до две трети от 
престъпността в дадена възрастова 
група е дело на малка част от 
младежи с девиантно поведение, 
чийто общ признак е 
принадлежността им към семейства 
с разстроени взаимоотношения и 
липсата на основни социални умения 
за водене на живот в обществото,
както и трудностите при съвместяване 
на семейния и професионалния живот;
– недостатъчно внимание към младите 
хора и липса на ограничения и контрол;

– социално-икономическата изолация 
или бедността;

– отсъствията и неуспехите в училище;
– младежката безработица; преломен 
момент дори при сериозна липса на 
социални умения се явява 
интегрирането в професионалния 
живот и трайната поява на лица, 
които могат да служат за пример;
– разпространението от някои медии 
или видео игри на изображения, 
представящи грубо поведение;

– употребата на наркотици или 
токсични вещества, като например 
канабис, или неумерената употреба на 
алкохол;

– недостатъци, констатирани във 
възпитанието и предаването на 
социални или граждански ценности, 

                                               
1 Европейски икономически и социален комитет, Становище относно „Превенция на младежката 
престъпност, начини за справяне с младежката престъпност и ролята на съдебната система в 
Европейския съюз по отношение на ненавършили пълнолетие лица“; ОВ C 110 от 9.5.2006 г., стр. 75.
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като спазването на правилата, 
солидарността, щедростта, търпимостта, 
уважението към другия, 
самокритичността, състраданието, 
удовлетворението от добре свършената 
работа и др., подменени в нашите 
„глобализирани“ общества от по-
утилитарни ценности като 
индивидуализма, надпреварата, 
прекомерната консумация на блага, 
които при определени обстоятелства 
водят до социален безпорядък1;

Or. de

Изменение 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. възприема списъка с причините, 
посочени от ЕИСК: – принадлежността 
на малолетния към разтрогнато 
семейство („broken home“) и 
трудностите при съвместяване на 
семейния и професионалния живот все 
повече се изразяват в недостатъчно 
внимание към младите хора и липса на 
ограничения и контрол; – социално-
икономическата изолация или 
бедността; – отсъствията и неуспехите в 
училище; – младежката безработица; –
разпространението от някои медии или 
видео игри на изображения, 
представящи грубо поведение; –
употребата на наркотици или токсични 
вещества, като например канабис, или 
неумерената употреба на алкохол; –
недостатъци, констатирани във 
възпитанието и предаването на 

8. възприема списъка с причините, 
посочени от ЕИСК: – принадлежността 
на малолетния към разтрогнато 
семейство („broken home“) и 
трудностите при съвместяване на 
семейния и професионалния живот все 
повече се изразяват в недостатъчно 
внимание към младите хора и липса на 
ограничения и контрол; – социално-
икономическата изолация или 
бедността; – отсъствията и неуспехите в 
училище; – младежката безработица; –
разпространението от някои медии или 
видео игри на изображения, 
представящи грубо поведение; –
употребата на наркотици или токсични 
вещества, като например канабис, или 
неумерената употреба на алкохол; –
недостатъци, констатирани във 
възпитанието и предаването на 

                                                                                                                                                  
1 Европейски икономически и социален комитет, Становище относно „Превенция на младежката 
престъпност, начини за справяне с младежката престъпност и ролята на съдебната система в 
Европейския съюз по отношение на ненавършили пълнолетие лица“; ОВ C 110 от 9.5.2006 г., стр. 75.
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социални или граждански ценности, 
като спазването на правилата, 
солидарността, щедростта, търпимостта, 
уважението към другия, 
самокритичността, състраданието, 
удовлетворението от добре свършената 
работа и др., подменени в нашите 
„глобализирани“ общества от по-
утилитарни ценности като 
индивидуализма, надпреварата, 
прекомерната консумация на блага, 
които при определени обстоятелства 
водят до социален безпорядък;

социални или граждански ценности, 
като спазването на правилата, 
солидарността, щедростта, търпимостта, 
уважението към другия, 
самокритичността, състраданието, 
удовлетворението от добре свършената 
работа и др.1;

Or. fr

Изменение 45
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. възприема списъка с причините, 
посочени от ЕИСК: –
принадлежността на малолетния 
към разтрогнато семейство („broken 
home“) и трудностите при 
съвместяване на семейния и 
професионалния живот все повече се 
изразяват в недостатъчно внимание 
към младите хора и липса на 
ограничения и контрол; – социално-
икономическата изолация или 
бедността; – отсъствията и 
неуспехите в училище; – младежката 
безработица; – разпространението 
от някои медии или видео игри на 
изображения, представящи грубо 

8. подчертава необходимостта от 
подкрепа на независимите 
изследвания на причините за 
младежката престъпност;

                                                                                                                                                  
 Европейски икономически и социален комитет, становище относно „Превенция на младежката 
престъпност, начини за предотвратяване на младежката престъпност и ролята на детското правосъдие в 
Европейския съюз“, ОВ C 110 от 9.5.2006 г., стр. 75.
1 Европейски икономически и социален комитет, становище относно „Превенция на младежката 
престъпност, начини за предотвратяване на младежката престъпност и ролята на детското правосъдие в 
Европейския съюз“, ОВ C 110 от 9.5.2006 г., стр. 75.
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поведение; – употребата на 
наркотици или токсични вещества, 
като например канабис, или 
неумерената употреба на алкохол; –
недостатъци, констатирани във 
възпитанието и предаването на 
социални или граждански ценности, 
като спазването на правилата, 
солидарността, щедростта, 
търпимостта, уважението към 
другия, самокритичността, 
състраданието, удовлетворението от 
добре свършената работа и др., 
подменени в нашите „глобализирани“ 
общества от по-утилитарни 
ценности като индивидуализма, 
надпреварата, прекомерната 
консумация на блага, които при 
определени обстоятелства водят до 
социален безпорядък1;

Or. en

Изменение 46
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8a. посочва, че при разследването и 
съдебното преследване на престъпни 
деяния, извършени от непълнолетни 
лица, следва да вземат предвид 
случаите на престъпни действия, 
свързани с някаква форма на 
принуждаване, например от страна 
на интимен приятел или връстници,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Европейски икономически и социален комитет, Становище относно „Превенция на младежката 
престъпност, начини за справяне с младежката престъпност и ролята на съдебната система в 
Европейския съюз по отношение на ненавършили пълнолетие лица“; ОВ C 110 от 9.5.2006 г., стр. 75.
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Изменение 47
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 8б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8б. призовава европейските 
институции и държавите-членки да 
извършат проучвания на причините 
за младежката престъпност от 
гледна точка на пола, например 
статистически данни относно 
разделението по пол по отношение на 
младежката престъпност или най-
честите фактори, основани на пола, 
които стават причина за 
престъпност сред младежта;

Or. en

Изменение 48
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че за детето семейството е 
първото място за социализиране и че 
разширената семейна мрежа играе 
съществена роля за превенция и 
превъзпитание;

заличава се

Or. en

Изменение 49
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 9
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Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че за детето семейството е 
първото място за социализиране и че 
разширената семейна мрежа играе 
съществена роля за превенция и 
превъзпитание;

9. счита, че за детето семейството е 
първото място за социализиране и че 
грижовната домашна среда играе 
съществена роля за превенция и 
превъзпитание;

Or. en

Изменение 50
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че за детето семейството е 
първото място за социализиране и че 
разширената семейна мрежа играе 
съществена роля за превенция и 
превъзпитание;

9. счита, че за детето семейството е 
първото и ключово място за 
социализиране и че родителите също 
носят отговорност за 
социализирането според правото на 
държавите-членки и 
международните споразумения;
разширената семейна мрежа може да 
играе съществена роля за превенция и 
превъзпитание; поради даденостите в 
съвременното общество и 
тенденцията все по-малко хора да 
прибягват до разширена, стабилна 
семейна мрежа се налага да се борави 
по-интензивно с алтернативни 
модели, като например SOS майки, и 
на базата на положителния опит да 
се изработят и нови, комбинирани 
модели;

Or. de

Изменение 51
Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че за детето семейството е 
първото място за социализиране и че 
разширената семейна мрежа играе 
съществена роля за превенция и 
превъзпитание;

9. счита, че за детето семейството е 
първото място за социализиране и че 
разширената семейна мрежа играе 
съществена роля за превенция и 
социална реинтеграция; счита също 
така, че и други социално-
икономически фактори влияят върху 
развитието на детето;

Or. fr

Изменение 52
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. припомня, че интегрирането на 
въпросите, свързани със семейството,
в различни политики (например 
социална, образователна, финансова 
политика, както и наказателно 
законодателство) е основен 
инструмент за координиране на 
усилията, насочени към 
предотвратяване на поведението, 
водещо до младежка престъпност;

Or. en

Изменение 53
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 10
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Предложение за резолюция Изменение

10. признава, че държавното училище 
допринася за социализирането на 
младежите;

заличава се

Or. en

Изменение 54
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. признава, че държавното училище 
допринася за социализирането на 
младежите;

заличава се

Or. en

Изменение 55
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. признава, че държавното училище 
допринася за социализирането на 
младежите;

10. признава, че държавното училище 
също има голям принос за 
социализирането на младежите, тъй 
като училището представлява 
средата, в която децата 
самостоятелно влизат в контакт с 
обществото извън семейството;

Or. de
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Изменение 56
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. признава, че за да се уловят 
първите признаци на престъпното 
поведение е необходимо да се обърне 
специално внимание на училищата, 
тъй като те представляват вторият 
най-важен социализиращ фактор за 
развиването на социалните умения на 
младите хора; препоръчва на 
държавите-членки да приемат 
подходящи мерки, като например 
редовни часове за психологически 
консултации в училище и т.н., които 
да подпомогнат сътрудничеството 
между родителите, училищата и 
психолозите/консултантите при 
предоставянето на подкрепа на деца, 
които се нуждаят от нея;

Or. en

Изменение 57
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. насърчава държавните социални 
служби, ако е необходимо, да 
гарантират наблюдение, което да не 
се възприема като стигматизиране 
или ограничение;

заличава се

Or. en
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Изменение 58
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. насърчава държавните социални 
служби, ако е необходимо, да 
гарантират наблюдение, което да не се 
възприема като стигматизиране или 
ограничение;

11. насърчава държавните социални 
служби, ако е необходимо, да 
гарантират наблюдение на 
отклоняващото се от нормите 
поведение, което да не се възприема 
като стигматизиране или ограничение;

Or. en

Изменение 59
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. насърчава държавните социални 
служби, ако е необходимо, да 
гарантират наблюдение, което да не се 
възприема като стигматизиране или 
ограничение;

11. насърчава държавните социални 
служби, ако е необходимо, да 
гарантират наблюдение, което да не се 
възприема като стигматизиране или 
ограничение; при това програмите, 
изготвени за конкретни случаи, 
постигат най-значителни 
резултати;

Or. de

Изменение 60
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 12
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Предложение за резолюция Изменение

12. призовава държавите-членки да 
подобрят обучението на учителите, 
да насърчават сътрудничеството 
между родители и начални учители и 
да вземат под внимание мнението на 
младежите, в съответствие с 
действащите правила;

заличава се

Or. en

Изменение 61
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. призовава държавите-членки да 
подобрят обучението на учителите, да 
насърчават сътрудничеството между 
родители и начални учители и да вземат 
под внимание мнението на младежите, в 
съответствие с действащите правила;

12. призовава държавите-членки да 
подобрят обучението на учителите, 
както и да засилят тяхното чувство 
за отговорност към децата под тяхна 
опека; призовава държавите-членки 
да насърчават сътрудничеството между 
родители и начални учители, от една 
страна, с обществените социални 
служби, от друга, и да вземат под 
внимание мнението още на децата, но 
преди всичко на младежите, в 
съответствие с действащите правила;

Or. de

Изменение 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 12
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Предложение за резолюция Изменение

12. призовава държавите-членки да 
подобрят обучението на учителите, да 
насърчават сътрудничеството между 
родители и начални учители и да 
вземат под внимание мнението на 
младежите, в съответствие с 
действащите правила;

12. призовава държавите-членки да 
подобрят обучението на 
преподавателите, да насърчават 
сътрудничеството между родителите, 
преподавателите, социалните 
посредници и младежките сдружения
и да вземат под внимание мнението на 
младежите, в съответствие с 
действащите правила;

Or. fr

Изменение 63
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. призовава националните 
образователни органи да разработят 
програми за обучение на учители, 
административен персонал и други 
групи, занимаващи се с деца и млади 
хора, например здравни и социални 
работници и полицейски служители, 
за популяризиране на начини за 
ангажиране на младите хора с 
проблемите на равенството между 
половете – това следва да включва 
часове, в които възрастните 
служители да разглеждат 
собствените си възприятия по 
отношение на равенството между 
половете и общоприетите възгледи за 
ролята на младежта в обществото с 
особено внимание върху 
избухливостта и агресивното
поведение;

Or. en
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Изменение 64
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава училищата да 
насърчават извънучилищните 
творчески и спортни дейности;

заличава се

Or. en

Изменение 65
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава училищата да насърчават 
извънучилищните творчески и спортни 
дейности;

13. призовава родителите и училищата 
да насърчават извънучилищните 
творчески и спортни дейности, за да 
постигнат необходимия баланс 
спрямо все по-засилващия се натиск 
за повече постижения; в този
контекст проекти от типа „по-
голям брат/по-голяма сестра“ могат 
да служат като буфер, тъй като 
последните, от една страна, не 
принадлежат към непосредственото 
семейно обкръжение, извън което за 
юношите в някои отношения е по-
лесно да говорят за проблемите си, но 
техните съвети надхвърлят 
способностите на приятелите
връстници, които представляват 
втората група, която служи за 
пример; подобен резултат, но преди 
всичко по отношение на неотдавна 
посочените от ЕИСК причини за 
недостатъците във възпитанието и 
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предаването на социални ценности 
като солидарността, уважението и 
състраданието, може да се постигне 
с проекти от типа „дядо/баба на 
квартала“;

Or. de

Изменение 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13.призовава училищата да насърчават 
извънучилищните творчески и спортни 
дейности;

13. призовава държавите-членки, 
местните и регионални органи и 
училищата да насърчават и да 
осъществяват извънучилищни 
творчески и спортни дейности с 
помощта на сдруженията;

Or. fr

Изменение 67
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. изразява убеждението, че за 
ефективна борба с младежката 
престъпност е необходимо да се 
въведе интегрирана и ефективна 
училищна, социална, семейна и 
образователна политика, която да 
помогне да се гарантира предаването 
на социалните и гражданските 
ценности на младите поколения и 
приспособяването на младите хора 
към обществото в най-ранна възраст;
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счита, че съществува необходимост и 
от политика, насочена към по-голямо 
икономическо и социално сближаване 
и към намаляване на социалните 
неравенства и борбата със 
социалното изключване и бедността 
с акцент върху детската бедност;

Or. en

Изменение 68
Silvia Costa

Предложение за резолюция
Параграф 13а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. призовава държавите-членки да 
подкрепят политиките в областта 
на училищното образование и 
възпитанието, насочени към 
превенция на преждевременното 
напускане на училището и 
образованието от страна на младите 
хора, както и да сравняват най-
добрите практики в тази сфера;

Or. it

Изменение 69
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират 
прилагането на стратегиите „Европа 
2020“ и „Образование и обучение 
2020“;

заличава се
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Or. en

Изменение 70
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава компетентните 
организации да оценяват ефективността 
на държавните политики по отношение 
на алтернативните санкции за млади 
правонарушители, въздействието при 
младежката престъпност на 
стереотипите, свързани със секса, 
ролята на медиите, различния опит на 
момчетата и момичетата по отношение 
на насилието, ролята на родителите, 
училищата и младежките организации в 
превенцията на младежката 
престъпност;

15. призовава компетентните 
организации да оценяват ефективността 
на държавните политики по отношение 
на алтернативните санкции за млади 
правонарушители, въздействието при 
младежката престъпност на 
стереотипите, свързани със секса, 
ролята на медиите, различния опит на 
момчетата и момичетата по отношение 
на насилието, ролята на родителите, 
училищата и младежките организации в 
установените обременяващи 
фактори;

Or. de

Изменение 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава компетентните 
организации да оценяват ефективността 
на държавните политики по отношение 
на алтернативните санкции за млади 
правонарушители, въздействието при 
младежката престъпност на 
стереотипите, свързани със секса, 
ролята на медиите, различния опит на 
момчетата и момичетата по отношение 
на насилието, ролята на родителите, 
училищата и младежките организации в 

15. призовава компетентните 
организации да оценяват ефективността 
на държавните политики по отношение 
на алтернативните санкции за млади 
правонарушители, въздействието при 
младежката престъпност на 
стереотипите, свързани със секса, 
ролята на медиите, различния опит на 
момчетата и момичетата по отношение 
на насилието, ролята на родителите, 
училищата и младежките сдружения в 
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превенцията на младежката 
престъпност;

превенцията на младежката 
престъпност; призовава тези 
организации да споделят своя опит и 
да обменят своите практики;

Or. fr

Изменение 72
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава компетентните 
организации да оценяват ефективността 
на държавните политики по 
отношение на алтернативните санкции 
за млади правонарушители, 
въздействието при младежката 
престъпност на стереотипите, свързани 
със секса, ролята на медиите, различния 
опит на момчетата и момичетата по 
отношение на насилието, ролята на 
родителите, училищата и младежките 
организации в превенцията на 
младежката престъпност;

15. призовава компетентните 
организации да оценяват ефективността 
на алтернативните санкции за млади 
правонарушители, въздействието при 
младежката престъпност на 
стереотипите, ролята на медиите, 
различния опит на момчетата и 
момичетата по отношение на насилието, 
ролята на родителите, училищата и 
младежките организации в превенцията 
на младежката престъпност; призовава 
компетентните органи да вземат 
предвид пола, когато извършват 
наблюдение на престъпността сред 
младежта;

Or. en

Изменение 73
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава държавите-членки да 
вземат предвид следните принципи, а 
именно предотвратяване на 
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нарушенията и повторните 
нарушения, (ре)социализиране и 
(ре)интеграция на 
правонарушителите; подчертава 
колко е важно да се вземат предвид 
нуждите и интересите на жертвите 
на младежки престъпления;

Or. en

Изменение 74
Silvia Costa

Предложение за резолюция
Параграф 15а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. призовава държавите-членки да 
наблюдават и санкционират по 
подходящ начин, чрез националните 
органи по далекосъобщенията, онези 
съдържания и предавания в медиите, 
които подбуждат към насилие, 
садизъм, расизъм и сексуална 
дискриминация, като се предвиди 
също така насърчаване на 
аудиовизуални и мултимедийни 
съдържания с възпитателен и 
образователен характер;

Or. it

Изменение 75
Silvia Costa

Предложение за резолюция
Параграф 15б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. насърчава Комисията и 
държавите-членки да укрепват и 
засилват ролята на доброволческите 
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сдружения, в които младите хора 
могат да придобиват опит с 
поемането на ангажименти и лична и 
социална отговорност със силно 
възпитателно действие, 
включително от гражданска гледна 
точка;

Or. it

Изменение 76
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. призовава държавите-членки да 
подкрепят мрежите за 
професионално консултиране на 
семейства и двойки, които изпитват 
затруднения при осигуряването на 
родителски грижи, както и на 
подрастващи с проблеми, свързани с 
рисков начин на живот и форми на 
зависимост;

заличава се

Or. en

Изменение 77
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. призовава държавите-членки да 
подкрепят мрежите за професионално 
консултиране на семейства и двойки, 
които изпитват затруднения при 
осигуряването на родителски грижи, 
както и на подрастващи с проблеми, 

16. призовава държавите-членки да 
подкрепят мрежите за професионално 
консултиране на семейства и двойки, 
които изпитват затруднения при 
осигуряването на родителски грижи, 
както и на подрастващи с проблеми, 



PE470.088v01-00 44/67 AM\875920BG.doc

BG

свързани с рисков начин на живот и
форми на зависимост;

свързани с форми на зависимост;

Or. en

Изменение 78
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. призовава държавите-членки да 
подкрепят мрежите за професионално 
консултиране на семейства и двойки, 
които изпитват затруднения при 
осигуряването на родителски грижи, 
както и на подрастващи с проблеми, 
свързани с рисков начин на живот и 
форми на зависимост;

16. призовава държавите-членки да 
подкрепят мрежите за професионално 
консултиране, преди всичко онези, 
които работят в сферата на 
посредничество между семейството 
и обществените социални служби; 
като цяло родителите са склонни да 
потърсят съвет, но не биха отишли 
дотам, че да се обърнат към 
обществените социални служби –
същото важи и за подрастващи с 
проблеми, които търсят сигурно 
убежище, но не искат да се изправят 
пред държавната власт в лицето 
обществените социални служби;

Or. de

Изменение 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. – подчертава значението на 
възпитаването на идеята за 
равенство между половете от най-
ранна детска възраст, тъй като рано 
зародилите се дискриминационни
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възприятия спрямо жените могат да 
окажат отрицателно въздействие по 
отношение на насилието над 
жените;

Or. en

Изменение 80
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава държавите-членки да 
оказват особена подкрепа на 
мигрантите, да гарантират достъп 
до жилище, до основно образование, 
до здравните служби и до пазара на 
труда;

заличава се

Or. en

Изменение 81
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. призовава държавите-членки да 
насърчават приемането на мерки за 
консултиране на младите хора, които 
са изправени пред проблеми на 
социализирането, борбата с 
дискриминацията срещу членовете на 
тяхната общност на произход, 
изготвянето и прилагането на 
програми, насочени към борба с всички 
форми на насилие на основата на 
социален произход;

заличава се
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Or. en

Изменение 82
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. призовава държавите-членки да 
насърчават приемането на мерки за 
консултиране на младите хора, които 
са изправени пред проблеми на 
социализирането, борбата с 
дискриминацията срещу членовете на 
тяхната общност на произход, 
изготвянето и прилагането на програми, 
насочени към борба с всички форми на 
насилие на основата на социален 
произход;

18. призовава държавите-членки да 
насърчават приемането на мерки за 
придружаване на младите хора, които 
са изправени пред проблеми на 
социализирането, борбата с 
дискриминацията срещу членовете на 
тяхната общност на произход, 
изготвянето и прилагането на програми, 
насочени към борба с всички форми на 
насилие на основата на социален 
произход;

Or. fr

Изменение 83
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. подчертава, че за младите хора, 
които живеят в бедност, съществува 
по-голям риск да се сблъскат с 
проблеми, и призовава 
компетентните институции да 
предвидят работа със семействата в 
затруднено положение като 
алтернатива на настаняването на 
детето в детски дом;

заличава се

Or. en
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Изменение 84
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. подчертава, че за младите хора, 
които живеят в бедност, съществува по-
голям риск да се сблъскат с проблеми, и 
призовава компетентните институции да 
предвидят работа със семействата в 
затруднено положение като алтернатива 
на настаняването на детето в детски 
дом;

19. подчертава, че за младите хора, 
които живеят в бедност, съществува по-
голям риск да се сблъскат с проблеми, и 
призовава компетентните институции 
във всички държави-членки да 
предвидят работа със семействата в 
затруднено положение като алтернатива 
на настаняването на детето в детски 
дом;

Or. en

Изменение 85
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. посочва, че борбата с бедността 
и дискриминацията, гарантирането 
на достъп до качествено образование, 
жилище, възможности за младите
хора и т.н. са от особено голямо 
значение за увеличаване на шансовете 
в живота на децата и младите хора;

Or. en

Изменение 86
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 20
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Предложение за резолюция Изменение

20. потвърждава, че от педагогическа 
гледна точка е полезно да се дава 
думата на младежите, за да се 
избегне сляпата политика на 
обществена сигурност, както показва 
европейският проект „Знаете ли къде 
е детето ви сега?“, като инструмент 
за превенция;

заличава се

Or. en

Изменение 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. потвърждава, че от педагогическа 
гледна точка е полезно да се дава 
думата на младежите, за да се избегне 
сляпата политика на обществена 
сигурност, както показва европейският 
проект „Знаете ли къде е детето ви 
сега?“, като инструмент за превенция;

20. потвърждава, че от педагогическа 
гледна точка е полезно да се дава 
думата на младежите, за да се намери 
подходящ подход към проблема с 
младежката престъпност, както 
показва европейският проект „Знаете ли 
къде е детето ви сега?“, като инструмент 
за превенция;

Or. fr

Изменение 88
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. потвърждава, че от педагогическа 
гледна точка е полезно да се дава 
думата на младежите, за да се избегне 

20. потвърждава значението на 
активното участие на родителите в 
предотвратяването на младежката 
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сляпата политика на обществена 
сигурност, както показва европейският 
проект „Знаете ли къде е детето ви 
сега?“, като инструмент за 
превенция;

престъпност; признава, че от 
педагогическа гледна точка е полезно да 
се организират национални кампании 
за повишаване на информираността 
или да се създават телефонни линии, 
насочени към оказване на помощ на 
родителите да „разчитат знаците“ в 
поведението на своите деца; 
препоръчва младежите и родителите 
да се включат в създаването и 
осъществяването на кампаниите за 
повишаване на информираността 
относно младежката престъпност, 
за да се избегне сляпата политика на 
обществена сигурност, както показва 
европейският проект „Знаете ли къде е 
детето ви сега?“;

Or. en

Изменение 89
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. подчертава, че потребностите на 
жените и мъжете често се 
изразяват по различен начин;

заличава се

Or. en

Изменение 90
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. подчертава, че потребностите на 
жените и мъжете често се 

заличава се



PE470.088v01-00 50/67 AM\875920BG.doc

BG

изразяват по различен начин;

Or. en

Изменение 91
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. подчертава, че потребностите на 
жените и мъжете често се 
изразяват по различен начин;

заличава се

Or. en

Изменение 92
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. посочва, че според наскоро 
проведени изследвания бащите, които 
вземат участие в живота на своите 
деца непосредствено преди и след 
раждането им, имат по-активна 
роля в отглеждането им и през 
следващите години; в тази връзка 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на усилията за премахване 
на съществуващата разлика в 
заплащането между мъжете и 
жените, която се отразява върху 
вземането на отпуск по майчинство, 
бащинство, за отглеждане на дете и 
по семейни причини;

Or. en
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Изменение 93
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. подчертава, че е необходимо да се 
изследва естеството и причините за 
престъпност сред момичетата, за да 
се формулира политика, насочена към 
извършителите на престъпления от 
женски пол;

Or. en

Изменение 94
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава институциите да 
задълбочат знанията си относно 
потребностите, изразени от 
момчетата и мъжете в областта на 
равните възможности и 
съвместяването на професионалния и 
семейния живот;

заличава се

Or. en

Изменение 95
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 22
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Предложение за резолюция Изменение

22. призовава институциите да 
задълбочат знанията си относно 
потребностите, изразени от 
момчетата и мъжете в областта на 
равните възможности и 
съвместяването на професионалния и 
семейния живот;

заличава се

Or. en

Изменение 96
Silvia Costa

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22а. необходимо е да се насърчават 
политиките за подпомагане на 
семейството – включително чрез 
нови параметри на корпоративната 
социална отговорност – по-специално 
по отношение на самотните 
родители, за да им се гарантират 
условия за съвместяване на семейния 
и професионалния живот;

Or. it

Изменение 97
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да осигурят 
по-добри възнаграждения за 

заличава се
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професиите в сектора на грижите за 
деца в ранна възраст и на 
възпитанието;

Or. en

Изменение 98
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да осигурят 
по-добри възнаграждения за 
професиите в сектора на грижите за 
деца в ранна възраст и на 
възпитанието;

заличава се

Or. en

Изменение 99
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава държавите-членки и
социалните партньори да осигурят по-
добри възнаграждения за професиите в 
сектора на грижите за деца в ранна 
възраст и на възпитанието;

23. призовава държавите-членки,
социалните партньори и сектора на 
частното образование да анализират 
възможността за подходящо 
възнаграждение за професиите в 
сектора на грижите за деца в ранна 
възраст и на възпитанието;

Or. en
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Изменение 100
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да осигурят по-
добри възнаграждения за професиите 
в сектора на грижите за деца в ранна 
възраст и на възпитанието;

23. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да предоставят 
на родителите повече възможности 
да участват активно в живота на 
децата си от самото начало чрез 
осигуряването на подходящ отпуск по 
майчинство и бащинство, отпуск за 
отглеждане на дете и възможности 
за адаптиране на работното време 
към задълженията за грижи за 
детето както на майките, така и на 
бащите;

Or. en

Изменение 101
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да осигурят по-
добри възнаграждения за професиите в 
сектора на грижите за деца в ранна 
възраст и на възпитанието;

23. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да създадат 
подходящи програми за 
професионално обучение и да осигурят 
по-добри възнаграждения за професиите 
в сектора на грижите за деца в ранна 
възраст и на възпитанието; 

Or. fr

Изменение 102
Norica Nicolai



AM\875920BG.doc 55/67 PE470.088v01-00

BG

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. призовава институциите да 
помислят по въпроса за създаването 
на национални богатства чрез труда 
на жените и мъжете в дома, за да се 
провери дали съществува 
дискриминация на основата на пола;

заличава се

Or. en

Изменение 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. призовава институциите да 
помислят по въпроса за създаването 
на национални богатства чрез труда 
на жените и мъжете в дома, за да се 
провери дали съществува 
дискриминация на основата на пола;

заличава се

Or. fr

Изменение 104
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. призовава институциите да 
помислят по въпроса за създаването 
на национални богатства чрез труда 
на жените и мъжете в дома, за да се 
провери дали съществува 

заличава се
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дискриминация на основата на пола;

Or. en

Изменение 105
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. призовава институциите да 
признаят професионалната и 
извънпрофесионалната дейност, в 
частност на жените, като „жизнен 
цикъл“;

заличава се

Or. en

Изменение 106
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. призовава институциите да 
признаят професионалната и 
извънпрофесионалната дейност, в 
частност на жените, като „жизнен 
цикъл“;

25. призовава държавите-членки и 
институциите да анализират 
възможността при разглеждането на 
националните схеми за социална 
закрила да се вземат предвид 
професионалната и 
извънпрофесионалната дейност;

Or. en

Изменение 107
Marije Cornelissen
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Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изисква от държавите-членки да 
създадат програми за превъзпитание 
и социална реинтеграция за млади 
правонарушители и да прилагат 
политика на правосъдие с нулева 
степен на толерантност спрямо 
пълнолетните лица, независимо от 
техния социален статус, които 
подтикват подрастващите към 
престъпно поведение, а именно като 
улесняват достъпа им до силни 
наркотици, канабис и до други 
продукти, предназначени за пушене, 
пиене или инжектиране;

заличава се

Or. en

Изменение 108
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изисква от държавите-членки да 
създадат програми за превъзпитание и 
социална реинтеграция за млади 
правонарушители и да прилагат 
политика на правосъдие с нулева степен 
на толерантност спрямо пълнолетните 
лица, независимо от техния социален 
статус, които подтикват подрастващите 
към престъпно поведение, а именно 
като улесняват достъпа им до силни 
наркотици, канабис и до други 
продукти, предназначени за пушене, 
пиене или инжектиране;

26. изисква от държавите-членки да 
създадат програми за училищно и 
социално приобщаване за млади 
правонарушители и да прилагат 
политика на правосъдие с нулева степен 
на толерантност спрямо пълнолетните 
лица, независимо от техния социален 
статус, които подтикват подрастващите 
към престъпно поведение, а именно 
като улесняват достъпа им до силни 
наркотици, канабис и до други 
продукти, предназначени за пушене, 
пиене или инжектиране;

Or. fr
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Изменение 109
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изисква от държавите-членки да 
създадат програми за превъзпитание и 
социална реинтеграция за млади 
правонарушители и да прилагат 
политика на правосъдие с нулева степен 
на толерантност спрямо пълнолетните 
лица, независимо от техния социален 
статус, които подтикват подрастващите 
към престъпно поведение, а именно 
като улесняват достъпа им до силни
наркотици, канабис и до други 
продукти, предназначени за пушене, 
пиене или инжектиране;

26. изисква от държавите-членки да 
създадат програми за превъзпитание и 
социална реинтеграция за млади 
правонарушители и да прилагат 
политика на правосъдие с нулева степен 
на толерантност спрямо пълнолетните 
лица, независимо от техния социален 
статус, които подтикват подрастващите 
към престъпно поведение, а именно 
като улесняват достъпа им до 
наркотици;

Or. fr

Изменение 110
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. призовава държавите-членки да 
вземат предвид факта, че 
момичетата представляват 
малцинство сред младите 
престъпници, и да признаят 
необходимостта от адаптиране на 
условията, при които 
непълнолетните извършители на 
престъпления от женски пол са 
задържани, съдени и наказвани;

Or. en
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Изменение 111
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. призовава държавите-членки да 
обърнат особено внимание на 
семействата и училищата, на 
общото, последващо и професионално 
образование на непълнолетните, на 
дейностите на децата извън училище, 
заетостта, информирането на 
непълнолетните, техните родители, 
учители и други специалисти относно 
правни въпроси, осигуряването на 
информация относно последствията 
от употребата на наркотици и 
относно неформалните групи от 
непълнолетни, както и на 
предоставянето на психологическа 
помощ на децата и техните 
родители;

Or. lt

Изменение 112
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 26б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26б. призовава всички държавни, 
публични и частни институции като 
училища, служители, занимаващи се с 
проблемни деца, полиция, служби за 
подкрепа и други, да вземат предвид 
различията между момчетата и 
момичетата при наблюдаването, 
предотвратяването и справянето с 



PE470.088v01-00 60/67 AM\875920BG.doc

BG

младежката престъпност;

Or. en

Изменение 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. призовава държавите-членки да 
засилят своите действия за превенция на 
насилието въз основа на пола сред 
младите хора и да подобрят 
сътрудничеството между лицата и 
различните среди, засегнати от това 
явление, като семейството, училището, 
публичното пространство и медиите; 
подчертава, че е важно да се провеждат 
кампании за повишаване на 
осведомеността относно различните 
форми на насилие срещу жените, както 
и действия за борба срещу 
стереотипите;

27. призовава държавите-членки да 
засилят своите действия за превенция на 
насилието въз основа на пола сред 
младите хора и да подобрят 
сътрудничеството между лицата и 
различните среди, засегнати от това 
явление, като семейството, училището, 
публичното пространство, медиите и 
младежките сдружения; подчертава, 
че е важно да се провеждат кампании за 
повишаване на осведомеността относно 
различните форми на насилие срещу 
жените, както и действия за борба 
срещу стереотипите;

Or. fr

Изменение 114
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. призовава държавите-членки да 
засилят своите действия за превенция на 
насилието въз основа на пола сред 
младите хора и да подобрят 
сътрудничеството между лицата и 
различните среди, засегнати от това 
явление, като семейството, училището, 

27. призовава Комисията и държавите-
членки да засилят своите действия за 
превенция на насилието въз основа на 
пола сред младите хора и да подобрят 
сътрудничеството между лицата и 
различните среди, засегнати от това 
явление, като семейството, училището, 



AM\875920BG.doc 61/67 PE470.088v01-00

BG

публичното пространство и медиите; 
подчертава, че е важно да се провеждат 
кампании за повишаване на 
осведомеността относно различните 
форми на насилие срещу жените, както 
и действия за борба срещу 
стереотипите;

публичното пространство и медиите; 
подчертава, че е важно да се провеждат 
кампании за повишаване на 
осведомеността относно различните 
форми на насилие срещу жените, както 
и действия за борба срещу 
стереотипите;

Or. en

Изменение 115
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. призовава държавите-членки да 
засилят своите действия за превенция на 
насилието въз основа на пола сред 
младите хора и да подобрят 
сътрудничеството между лицата и 
различните среди, засегнати от това 
явление, като семейството, училището, 
публичното пространство и медиите; 
подчертава, че е важно да се провеждат 
кампании за повишаване на 
осведомеността относно различните 
форми на насилие срещу жените, както 
и действия за борба срещу 
стереотипите;

27. призовава държавите-членки да 
засилят своите действия за превенция на 
насилието въз основа на пола сред 
младите хора и да подобрят 
сътрудничеството между лицата и 
различните среди, засегнати от това 
явление, като семейството, училището, 
публичното пространство и медиите; 
подчертава, че е важно да се провеждат 
кампании за повишаване на 
осведомеността относно различните 
форми на насилие срещу жените, както 
и действия за борба срещу 
стереотипите; призовава Комисията и 
държавите-членки да създадат база 
данни с препоръки за 
предотвратяване на младежката 
престъпност;

Or. lt

Изменение 116
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 27а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

27а. призовава държавите-членки да 
подкрепят и насърчават 
оперативните програми, стартирани 
в рамките на Европейското 
сдружение за семейството; призовава 
Комисията да засили разработването 
на инструменти за систематизиране 
на обмена на добри практики и 
изследванията в тази област;

Or. fr

Изменение 117
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. призовава институциите да 
признаят значимостта на 
възпитателната роля на членовете 
на семейството, като насочат 
вниманието си към ролята на 
възрастните хора, излезли от пазара 
на труда;

заличава се

Or. en

Изменение 118
Sari Essayah

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. призовава държавите-членки в 
случаите, в които се налага деца или 
младежи да бъдат поверени на чужди 
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грижи извън семействата си, да се 
търсят решения, ориентирани във 
възможно най-голяма степен към 
семейството, а не към 
централизирани институции;

Or. fi

Изменение 119
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. призовава държавите-членки да 
въведат училищни програми, насочени 
към подобряване на училищната 
среда, разрешаване на конфликти и 
умения за посредничество;

Or. en

Изменение 120
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. призовава обществените органи да 
предприемат необходимите мерки, за 
се даде възможност на мъжете и 
жените за по-добър избор относно 
начина на съвместяване на семейния 
и професионалния живот;

заличава се

Or. en
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Изменение 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. призовава обществените органи да 
предприемат необходимите мерки, за се 
даде възможност на мъжете и жените за 
по-добър избор относно начина на 
съвместяване на семейния и 
професионалния живот;

29. призовава обществените органи да 
предприемат необходимите мерки, за се 
даде възможност на мъжете и жените да 
съвместяват своя семеен и 
професионален живот;

Or. fr

Изменение 122
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. призовава обществените органи да 
предприемат необходимите мерки, за се 
даде възможност на мъжете и жените 
за по-добър избор относно начина на 
съвместяване на семейния и 
професионалния живот;

29. призовава Комисията и 
държавите-членки да предприемат 
необходимите мерки, които да 
позволят на мъжете и жените да 
постигнат по-добро съвместяване на 
семейния и професионалния живот, 
наред с другото чрез подходящ отпуск 
по майчинство, бащинство и отпуск 
за отглеждане на дете и като 
гарантират подходящ достъп до 
заведения за грижи за деца на 
приемлива цена;

Or. en

Изменение 123
Anna Záborská
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Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. призовава обществените органи да 
предприемат необходимите мерки, за да 
се даде възможност на мъжете и жените 
за по-добър избор относно начина на 
съвместяване на семейния и 
професионалния живот;

29. призовава обществените органи да 
предприемат необходимите мерки, за да 
се даде възможност на мъжете и жените 
за по-добър избор относно начина на 
съвместяване на семейния и 
професионалния живот, като в същото 
време спазват принципите на 
равенство между жените и мъжете;

Or. fr

Изменение 124
Marije Cornelissen

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. призовава държавите-членки да 
насърчават данъчна политика, 
съобразена с финансовите 
задължения, и по-специално с 
разходите, свързани с различните 
начини на гледане на деца;

заличава се

Or. en

Изменение 125
Norica Nicolai

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. призовава държавите-членки да 
насърчават данъчна политика, 
съобразена с финансовите 

30. призовава държавите-членки да 
насърчават данъчна политика, с която 
да насърчават отделянето на повече 
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задължения, и по-специално с
разходите, свързани с различните 
начини на гледане на деца;

ресурси за разходите, свързани с 
различните начини на гледане на деца;

Or. en

Изменение 126
Антония Първанова

Предложение за резолюция
Параграф 30a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

30a. призовава Европейската комисия 
и държавите-членки да повишат 
допълнително информираността и да 
проведат кампании и програми за 
интернет безопасност. Те следва да 
са насочени най-вече към 
информирането на родителите 
относно рисковете от 
неограниченото използване на 
интернет от децата и относно това 
как да ги предпазват от незаконно и 
вредно онлайн съдържание;

Or. en

Изменение 127
Anna Záborská

Предложение за резолюция
Параграф 30а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

30а. призовава Комисията и 
държавите-членки да приемат 
ефективни мерки в полза на жените и 
мъжете, по-специално за да улеснят
тяхното връщане на работа след 
период, посветен на отглеждането на 
техните деца, като насърчават 
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политики на (ре)интеграция на 
пазара на труда, за да им се даде 
възможност да получат отново 
финансова независимост;

Or. fr


