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Pozměňovací návrh 1
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Výboru 
ministrů Rady Evropy členským státům 
týkající se nových možností řešení 
kriminality mladistvých a úlohy soudů pro 
mladistvé (Sb (2003) 20) ze dne 24. září 
2003,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zelenou knihu nazvanou 
„Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva –
Na cestě ke strategii duševního zdraví pro 
Evropskou unii (KOM(2005)0484), která 
se mj. zmiňuje o veřejných nákladech, 
které pro trestní a soudní systém 
představují poruchy jednání a chování u 
dětí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na přístup Evropské komise a 
na odpověď Parlamentu ohledně strategie 
EU o právech dítěte ve formě, v jaké byla 
přijata dne 16. ledna 2008,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ohledem na sdělení komisaře Rady 
Evropy pro lidská práva ze dne 19. června 
2009 nazvané „Děti a soudnictví pro 
mladistvé: návrhy na zlepšení 
(CommDH/Issue Paper (diskuzní 
dokument)(2009)1),

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Výboru 
ministrů Rady Evropy týkající se 
sociálních reakcí na kriminalitu 
mladistvých (Sb. (87) 20E) ze dne 17. září 
1987,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dokument Rady 17593/09 
CRIMORG 187 ze dne 15. prosince 2009,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Předcházení trestné činnosti v Evropské 
unii“ (KOM(2004)165),

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 1 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
k tématu „Prevence kriminality 
mladistvých. Způsoby řešení kriminality 
mladistvých a úloha systému 
spravedlnosti mladistvých v Evropské 
unii1“,

                                               
1 Úř. věst. C 110, 9.5.2006, s. 75.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Anna Záborská

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
21. června 2007 o kriminalitě mladistvých 
– úloha žen, rodiny a společnosti1,
1 Úř. věst. C 146 E, 12. 6. 2008, s. 344.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přeje si podnítit diskusi týkající se 
politiky rovných příležitostí na trhu práce, 
která by zájemcům z řad žen i mužů 
umožnila aktivní účast v rámci veřejných 
i individuálních iniciativ zaměřených na 
snížení kriminality a chuligánství 
mladistvých;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přeje si podnítit diskusi týkající se 
politiky rovných příležitostí na trhu práce, 
která by zájemcům z řad žen i mužů 
umožnila aktivní účast v rámci veřejných 
i individuálních iniciativ zaměřených na 
snížení kriminality a chuligánství 
mladistvých;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přeje si podnítit diskusi týkající se 
politiky rovných příležitostí na trhu práce, 
která by zájemcům z řad žen i mužů 
umožnila aktivní účast v rámci veřejných 
i individuálních iniciativ zaměřených na 
snížení kriminality a chuligánství
mladistvých;

1. přeje si podnítit diskusi týkající se 
politiky rovných příležitostí na trhu práce, 
která by zájemcům z řad žen i mužů 
umožnila aktivní účast v rámci veřejných 
i individuálních iniciativ zaměřených na 
boj proti rozvoji kriminality mladistvých, a 
to zejména v případě násilných zločinů a 
zvyšující se míře antisociálního chování 
mladých lidí, které se projevuje 
znepokojivým nedostatkem smyslu pro 
odpovědnost a toleranci;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přeje si podnítit diskusi týkající se 1. přeje si podnítit diskusi týkající se 
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politiky rovných příležitostí na trhu práce, 
která by zájemcům z řad žen i mužů 
umožnila aktivní účast v rámci veřejných 
i individuálních iniciativ zaměřených na 
snížení kriminality a chuligánství 
mladistvých;

politiky rovných příležitostí na trhu práce, 
která by zájemcům z řad žen i mužů 
umožnila aktivní účast v rámci veřejných 
i individuálních iniciativ zaměřených na 
snížení kriminality a chuligánství 
mladistvých a vzdělávání v oblasti 
individuálního a sociálního uvědomění;

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že téma práce 
v domácnosti je třeba diskutovat se 
zvláštním důrazem na diskriminaci 
spojenou s rozdíly v platovém ohodnocení 
(tzv. gender pay gap), která ovlivňuje 
volbu v oblasti rodičovství, nástup na 
mateřskou či otcovskou dovolenou, 
dovolenou spojenou s adopcí, rodičovskou 
a rodinnou dovolenou, aby bylo ověřeno, 
zda se jedná o určitý druh diskriminace 
založené na pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Norica Nicolai

Návrh usneseníe
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte stanoví, že úloha 
rodičů je s ohledem na naplnění zájmů 
dítěte považována za základní pilíř veřejné 

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte stanoví, že úloha 
rodičů je s ohledem na naplnění zájmů 
dítěte považována za základní pilíř veřejné 
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činnosti, a že toto ustanovení ukládá 
členským státům povinnost poskytovat 
rodičům aktivní podporu;

činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte stanoví, že úloha 
rodičů je s ohledem na naplnění zájmů 
dítěte považována za základní pilíř veřejné 
činnosti, a že toto ustanovení ukládá 
členským státům povinnost poskytovat 
rodičům aktivní podporu;

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte stanoví, že úloha 
rodičů je s ohledem na zajišťování potřeb 
dětí a jednání v jejich nejlepším zájmu
považována za základní pilíř veřejné 
činnosti, a připomíná rovněž, že státy se 
zavázaly poskytnout rodičům veškerou 
podporu při naplňování jejich 
rodičovských povinností;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte stanoví, že úloha 
rodičů je s ohledem na naplnění zájmů 
dítěte považována za základní pilíř veřejné 
činnosti, a že toto ustanovení ukládá 
členským státům povinnost poskytovat 
rodičům aktivní podporu;

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy 
OSN o právech dítěte stanoví zásadu, že 
rodiče nebo případně zákonní zástupci 
nesou hlavní odpovědnost za naplňování
zájmů dítěte a že toto ustanovení ukládá 
členským státům povinnost aktivně tuto 
zásadu podporovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. opakuje, že učitelé dětí z doby raného 
dětství a další pečovatelé mohou spolu s 
rodiči vytvářet zásadní, tzv. nárazníkové 
zóny, jež chrání děti před násilím a 
kriminálním chováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že podezřelé osoby, 
zejména mladistvé podezřelé osoby, jsou 
považovány za nevinné, dokud není 
prokázáno jinak, a že mají nárok na 
spravedlivé projednávání svých případů 
před soudem na základě Listiny 
základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech;
jednoznačně podporuje cestovní mapu k 
procesním právům a očekává nadcházející 
návrh Komise týkající se zranitelných 
podezřelých;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antonyia Parvanova
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto 
mezinárodní organizace neberou 
dostatečně v úvahu socioekonomické 
faktory kriminality mladistvých a že se 
nezabývají se stejnou upřímností také 
otázkou obecných nutných podmínek, 
aniž by byli ženy a muži přímo či nepřímo 
vystaveni diskriminaci na trhu práce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto
mezinárodní organizace neberou 
dostatečně v úvahu socioekonomické 
faktory kriminality mladistvých a že se 
nezabývají se stejnou upřímností také 
otázkou obecných nutných podmínek, 
aniž by byli ženy a muži přímo či nepřímo 
vystaveni diskriminaci na trhu práce;

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto 
mezinárodní organizace neberou 
dostatečně v úvahu socioekonomické 
faktory kriminality mladistvých; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto 3. zdůrazňuje skutečnost, že 
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mezinárodní organizace neberou 
dostatečně v úvahu socioekonomické 
faktory kriminality mladistvých a že se 
nezabývají se stejnou upřímností také 
otázkou obecných nutných podmínek, aniž 
by byli ženy a muži přímo či nepřímo 
vystaveni diskriminaci na trhu práce;

socioekonomické faktory kriminality 
mladistvých stále ještě nebyly předmětem 
důkladného vědeckého přezkumu, což má 
za následek nedostatek vzorců pro 
integrovaný přístup, jenž by vedl k 
objevení příčin této problematiky;
předcházející diskuze se nezabývá se 
stejnou upřímností také otázkou obecných 
nutných podmínek, aniž by byli ženy 
a muži přímo či nepřímo vystaveni 
diskriminaci na trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto
mezinárodní organizace neberou 
dostatečně v úvahu socioekonomické 
faktory kriminality mladistvých a že se 
nezabývají se stejnou upřímností také 
otázkou obecných nutných podmínek, aniž 
by byli ženy a muži přímo či nepřímo 
vystaveni diskriminaci na trhu práce;

3. zdůrazňuje skutečnost, že členské státy 
jakož i evropské a mezinárodní organizace 
neberou dostatečně v úvahu 
socioekonomické faktory kriminality 
mladistvých a že se nezabývají se stejnou 
upřímností také otázkou obecných nutných 
podmínek, aniž by byli ženy a muži přímo 
či nepřímo vystaveni diskriminaci na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto 
mezinárodní organizace neberou 

3. zdůrazňuje skutečnost, že by měly být 
zohledněny socioekonomické faktory 
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dostatečně v úvahu socioekonomické 
faktory kriminality mladistvých a že se 
nezabývají se stejnou upřímností také 
otázkou obecných nutných podmínek, aniž 
by byli ženy a muži přímo či nepřímo 
vystaveni diskriminaci na trhu práce;

kriminality mladistvých a mělo by se 
usilovat o to, abychom se vyhnuli 
vytváření stereotypů o velkých skupinách
obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje nezbytnost objektivního 
posouzení přidané makroekonomické 
hodnoty dlouhodobých aktivit zaměřených 
na boj proti kriminalitě mladistvých při 
budování a zachovávání sociální 
soudržnosti a blahobytu společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen skutečností, že tendence 
trhu práce podřizovat muže a ženy stále 
větším požadavkům za účelem posílení 
výkonnosti je v rozporu s cílem Unie, 
kterým je sociální konkurenceschopný 
hospodářský model přizpůsobený lidským 
potřebám, jak se odrážejí v jejich 
společenských vztazích;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen skutečností, že tendence 
trhu práce podřizovat muže a ženy stále 
větším požadavkům za účelem posílení 
výkonnosti je v rozporu s cílem Unie, 
kterým je sociální konkurenceschopný 
hospodářský model přizpůsobený lidským 
potřebám, jak se odrážejí v jejich 
společenských vztazích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen skutečností, že tendence 
trhu práce podřizovat muže a ženy stále 
větším požadavkům za účelem posílení 
výkonnosti je v rozporu s cílem Unie, 
kterým je sociální konkurenceschopný 
hospodářský model přizpůsobený lidským 
potřebám, jak se odrážejí v jejich 
společenských vztazích;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen skutečností, že tendence 
trhu práce podřizovat muže a ženy stále 
větším požadavkům za účelem posílení 
výkonnosti je v rozporu s cílem Unie, 
kterým je sociální konkurenceschopný 
hospodářský model přizpůsobený lidským 
potřebám, jak se odrážejí v jejich 
společenských vztazích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen skutečností, že tendence 
trhu práce podřizovat muže a ženy stále 
větším požadavkům za účelem posílení 
výkonnosti je v rozporu s cílem Unie, 
kterým je sociální konkurenceschopný 
hospodářský model přizpůsobený lidským 
potřebám, jak se odrážejí v jejich 
společenských vztazích;

4. je znepokojen skutečností, že tendence 
trhu práce podřizovat muže a ženy stále 
větším požadavkům za účelem posílení 
výkonnosti, včetně jejího posilování 
takovým nevhodným způsobem, jenž 
způsobuje, že jejím následkem je práce 
přesčas, stres a pracovní únava, je v 
rozporu s cílem Unie, kterým je sociální 
konkurenceschopný hospodářský model 
přizpůsobený lidským potřebám, jak se 
odrážejí v jejich společenských vztazích;

Or. fi

Pozměňovací návrh 31
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že s cílem předcházet 
kriminálnímu chování by rodiče, učitelé a 
sociální pracovníci měli naplňovat takové 
potřeby dětí, jako je pocit bezpečí a život v 
podnětném prostředí, potřeba pozitivních 
vzorů a ochrana před vystavováním násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. poznamenává, že formální vzdělávací 
systém může být používán jako klíčový 
zdroj pro zvyšování povědomí o násilí 
proti ženám a může se tak zhostit úkolu, 
jímž je vymýcení genderových stereotypů.
Příznivé praktické metody používané v 
této oblasti zahrnují odstranění 
genderových stereotypů ve vzdělávacích 
osnovách; vytvoření vzdělávacích kurzů 
zaměřených na zvládání agresivního 
chování, včetně vzdělávacích kurzů pro 
učitele zaměřené na vnímavost vůči 
genderové problematice a nabízení 
specializovaných kurzů týkajících se 
lidských práv, včetně práv žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 5 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. používá níže uvedené definice 
ze „standardních minimálních pravidel 
OSN pro soudnictví nad mládeží 
(Pekingská pravidla)“1, která jsou 
jediným mezinárodním nástrojem 
stanovícím definici pojmu „kriminalita 
mladistvých“ (bod 2.2):

5. podporuje následující 
definici„kriminality mladistvých“ 
vytvořenou Radou Evropy:2 termín 
„mladistvý“ znamená osobu, která již 
dosáhla věku trestní odpovědnosti, ale 
ještě nikoli věku právní plnoletosti; ta 
může být však rozšířena na osoby 
nacházející se přímo pod touto věkovou 
hranici či přímo nad ní,
„kriminalita“ znamená činnost, jíž se 
zabývá trestní právo. V některých zemích 
je rovněž rozšířena na antisociální nebo 
deviantní chování, jímž se zabývá správní 
či občanské právo,
„systém spravedlnosti mladistvých“ je 
definován jako formální součást širšího 
přístupu při zabývání se kriminalitou 
mladistvých; kromě soudu pro mladistvé 
jsou do něho zahrnuty úřední orgány či 
agentury, jako je policie, státní 
zastupitelství, právnické profese, probační 
služba, nápravná zařízení a další orgány, 
jež úzce spolupracují s institucemi, jež se 
k nim vztahují, jako jsou zdravotnické a 
vzdělávácí instituce, ústavy sociální péče,
nevládní organizace a podpůrné 
organizace pro oběti a svědky;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
tvoří zvláštní součást celosvětové 

                                               
1 Rezoluce Valného shromáždění OSN 40/33 ze dne 29. listopadu 1985.
2 Rada Evropy, Děti a soudnictví pro mladistvé, říjen 2009
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kriminality, a že její míra je ukazatelem 
morálního zdraví společnosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 35
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě 
a pornografii, což jsou jevy podporované 
především internetem, na užívání 
omamných látek, které lze kouřit, pít či 
přijímat nitrožilně, a na poruchách 
přijímání stravy, což je extrémní jednání, 
které dospívající mládež zároveň vymýšlí a 
zároveň je jeho obětí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě 
a pornografii, což jsou jevy podporované 

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě a 
pornografii, což jsou jevy podporované 
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především internetem, na užívání 
omamných látek, které lze kouřit, pít či 
přijímat nitrožilně, a na poruchách 
přijímání stravy, což je extrémní jednání, 
které dospívající mládež zároveň vymýšlí a 
zároveň je jeho obětí;

internetem; na užívání omamných látek, 
které lze kouřit, pít či přijímat nitrožilně, 
což je extrémní jednání, které dospívající 
mládež zároveň vymýšlí a zároveň je jeho 
obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě 
a pornografii, což jsou jevy podporované 
především internetem, na užívání 
omamných látek, které lze kouřit, pít či 
přijímat nitrožilně, a na poruchách 
přijímání stravy, což je extrémní jednání, 
které dospívající mládež zároveň vymýšlí a 
zároveň je jeho obětí;

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě a 
pornografii, s níž se mladí lidé seznámí 
především skrze internet, na užívání 
omamných látek, které lze kouřit, pít či 
přijímat nitrožilně, a na poruchách 
přijímání stravy, jejichž příčinou je obecně 
tlak místního prostředí, ať už vědomě či 
nikoli, společně s nízkým sebevědomím 
mládeže. Tyto jevy jsou spojovány s 
rozličnými druhy extrémního chování;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
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souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě 
a pornografii, což jsou jevy podporované 
především internetem, na užívání 
omamných látek, které lze kouřit, pít či 
přijímat nitrožilně, a na poruchách 
přijímání stravy, což je extrémní jednání, 
které dospívající mládež zároveň vymýšlí a 
zároveň je jeho obětí;

souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
šikany, zastrašování a vystavování
pornografii, na užívání omamných látek, 
které lze kouřit, pít či přijímat nitrožilně;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě 
a pornografii, což jsou jevy podporované 
především internetem, na užívání 
omamných látek, které lze kouřit, pít či 
přijímat nitrožilně, a na poruchách 
přijímání stravy, což je extrémní jednání, 
které dospívající mládež zároveň vymýšlí a 
zároveň je jeho obětí;

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých 
souvisí rovněž s provozováním 
nebezpečných her, s násilím založeným na 
příslušnosti k pohlaví, na případech 
jednotlivých či kolektivních znásilnění, 
předčasném pohlavním životě 
a pornografii, což jsou jevy podporované 
internetem, na užívání drog a alkoholu, 
a na poruchách přijímání stravy, což je 
extrémní jednání, které dospívající mládež 
zároveň vymýšlí a zároveň je jeho obětí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 6 – podbod 1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) 6a. je znepokojen tím, že existuje 
dvojnásobné riziko, že se mladí lidé 
stanou obětmi: studie ukazují, že mladí 
lidé jsou ze statistického hlediska více 
náchylní k tomu, že zažijí násilí ze strany 
dospělých a zároveň jsou terčem násilí ze 
strany vrstevníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. znovu připomíná svůj postoj, podle 
něhož „lze jen obtížně plně kategorizovat 
příčiny, které mladistvého vedou ke 
kriminálnímu chování“1 .

7. znovu připomíná svůj postoj, podle 
něhož lze jen obtížně plně kategorizovat 
příčiny, které mladistvého vedou ke 
kriminálnímu chování, a které ho přimějí k 
různým druhům antisociálního a posléze 
kriminálního chování a jež jsou případ od 
případu specifické a individuální a závisí 
na prožitcích a na prostředí, v němž se 
každé dítě a každý dospívající vyvíjí: 
v rodině, ve škole, v okruhu přátel a v 
širším pohledu na sociálním a 
ekonomickém prostředí, v němž žije1;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 7

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o kriminalitě mladistvých: úloha žen, rodiny 
a společnosti, Úř. věst. C 146E, 12.06.2008, s.344,
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. znovu připomíná svůj postoj, podle 
něhož lze jen obtížně plně kategorizovat 
příčiny, které mladistvého vedou ke 
kriminálnímu chování11;

7. znovu připomíná svůj postoj, podle 
něhož lze jen obtížně plně kategorizovat 
příčiny, které mladistvého vedou ke 
kriminálnímu chování1; v tomto ohledu 
upozorňuje zejména na nezbytnost 
prozkoumání povahy a příčiny kriminality 
mladistvých dívek, aby mohla být 
vypracována politika přizpůsobená 
charakteristikám pachatelek trestných 
činů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. souhlasí s výčtem příčin, který předložil 
EHSV: - jak rozpad rodiny, tak i problémy 
související s udržením rovnováhy mezi 
rodinným životem a prací stále častěji 
vedou k nedostatku pozornosti a absenci 
omezení a kontroly nad dětmi – sociálně-
ekonomická marginalizace či chudoba; -
záškoláctví a neúspěch ve škole; -
nezaměstnanost mladých; - vysílání 
násilných scén a postojů v některých 
médiích nebo videohrách; - zneužívání 
drog a toxických látek, např. marihuany, 
nebo nadměrná konzumace alkoholu; -
nedostatky ve výuce a předávání sociálních 
a občanských hodnot, jako je dodržování 
pravidel, solidarita, velkorysost, tolerance, 
úcta k ostatním lidem, kritické vědomí 
sama sebe, empatie, vysoké standardy 
práce atd., které jsou v našich 
„globalizovaných“ společnostech 

8. souhlasí s výčtem příčin, který předložil 
EHSV: 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o kriminalitě mladistvých: úloha žen, rodiny a
společnosti, Úř. věst. C 146E, 12.06.2008, s.344,
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nahrazovány více utilitárními hodnotami, 
jako je individualismus, soutěživost či 
nadměrná spotřeba, mohou za určitých 
okolností způsobit určitý stupeň odloučení 
od společnosti1;

– narušení rodiny – studie z posledních let 
opakovaně prokázaly, že polovina či 
dokonce dvě třetiny kriminálních činů v 
jedné věkové skupině jsou páchány malým 
počtem mladých lidí s problémovým 
chováním, pro něž je charakteristické, že 
žijí v beznadějných domácích podmínkách 
a chybí jim základní sociální dovednosti 
pro život ve společnosti; problémy 
související s udržením rovnováhy mezi 
rodinným životem a prací;

– situace, které vedou k nedostatku 
pozornosti a absenci omezení a kontroly 
nad dětmi ;
– sociálně-ekonomická marginalizace či 
chudoba; 
– záškoláctví a neúspěch ve škole;

– nezaměstnanost mladých – bodem obratu 
byla integrace do profesního života a 
skutečnost, že se objevili stálí partneři, a 
to i v případech, kde jinak existoval vážný 
nedostatek sociálních dovedností; 
– vysílání násilných scén a postojů v 
některých médiích nebo videohrách; 

– zneužívání drog a toxických látek, např. 
marihuany, nebo nadměrná konzumace 
alkoholu;
– nedostatky ve výuce a předávání 
sociálních a občanských hodnot, jako je 
dodržování pravidel, solidarita, 
velkorysost, tolerance, úcta k ostatním 
lidem, kritické vědomí sama sebe, empatie, 
vysoké standardy práce atd., které jsou v 
našich „globalizovaných“ společnostech 

                                                                                                                                                  
1 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Prevence kriminality mladistvých, 
způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii“, Úř. věst. 
C 110, 9.5.2006, s. 75.
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nahrazovány více utilitárními hodnotami, 
jako je individualismus, soutěživost či 
nadměrná spotřeba, mohou za určitých 
okolností způsobit určitý stupeň odloučení 
od společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. souhlasí s výčtem příčin, který předložil 
EHSV: - jak rozpad rodiny, tak i problémy 
související s udržením rovnováhy mezi 
rodinným životem a prací stále častěji 
vedou k nedostatku pozornosti a absenci 
omezení a kontroly nad dětmi – sociálně-
ekonomická marginalizace či chudoba; -
záškoláctví a neúspěch ve škole; -
nezaměstnanost mladých; - vysílání 
násilných scén a postojů v některých 
médiích nebo videohrách; - zneužívání 
drog a toxických látek, např. marihuany, 
nebo nadměrná konzumace alkoholu; -
nedostatky ve výuce a předávání sociálních 
a občanských hodnot, jako je dodržování 
pravidel, solidarita, velkorysost, tolerance, 
úcta k ostatním lidem, kritické vědomí 
sama sebe, empatie, vysoké standardy 
práce atd., které jsou v našich 
„globalizovaných“ společnostech 
nahrazovány více utilitárními hodnotami, 
jako je individualismus, soutěživost či 
nadměrná spotřeba, mohou za určitých 
okolností způsobit určitý stupeň odloučení 
od společnosti;

8. souhlasí s výčtem příčin, který předložil 
EHSV:  – jak rozpad rodiny, tak i 
problémy související s udržením 
rovnováhy mezi rodinným životem a prací 
stále častěji vedou k nedostatku pozornosti 
a absenci omezení a kontroly nad dětmi  –
sociálně-ekonomická marginalizace či 
chudoba;  – záškoláctví a neúspěch ve 
škole; – nezaměstnanost mládeže; –
vysílání násilných scén a postojů v 
některých médiích nebo videohrách;  –
zneužívání drog a toxických látek, např. 
marihuany, nebo nadměrná konzumace 
alkoholu; nedostatky ve výuce a předávání 
sociálních a občanských hodnot, jako je 
dodržování pravidel, solidarita, 
velkorysost, tolerance, úcta k ostatním 
lidem, kritické vědomí sama sebe, empatie, 
vysoké standardy práce atd.;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. souhlasí s výčtem příčin, který předložil 
EHSV: - jak rozpad rodiny, tak 
i problémy související s udržením 
rovnováhy mezi rodinným životem a prací 
stále častěji vedou k nedostatku pozornosti 
a absenci omezení a kontroly nad dětmi –
sociálně-ekonomická marginalizace či 
chudoba; - záškoláctví a neúspěch ve 
škole; - nezaměstnanost mladých; -
vysílání násilných scén a postojů 
v některých médiích nebo videohrách; -
zneužívání drog a toxických látek, např. 
marihuany, nebo nadměrná konzumace 
alkoholu; - nedostatky ve výuce 
a předávání sociálních a občanských 
hodnot, jako je dodržování pravidel, 
solidarita, velkorysost, tolerance, úcta 
k ostatním lidem, kritické vědomí sama 
sebe, empatie, vysoké standardy práce 
atd., které jsou v našich 
„globalizovaných“ společnostech 
nahrazovány více utilitárními hodnotami, 
jako je individualismus, soutěživost či 
nadměrná spotřeba, mohou za určitých 
okolností způsobit určitý stupeň odloučení 
od společnosti1;

8. zdůrazňuje nezbytnost podpory 
nezávislému výzkumu, jenž zkoumá
příčiny kriminality mladistvých;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Anna Záborská

                                               
1 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Prevence kriminality mladistvých, 
způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii“, Úř. věst. 
C 110, 9.5.2006, s. 75.
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba, aby za účelem 
stanovení míry zavinění bylo vyšetřování a 
stíhání kriminálních činů spáchaných 
mladistvými pachateli vedeno citlivě
zejména v případě těch trestných činů, 
jejichž součástí může být určitá forma 
donucování, např. ze strany partnerů či 
vrstevníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. žádá evropské orgány a členské státy, 
aby provedly studie o příčinách 
kriminality mladistvých z genderového 
hlediska, jako např.: statistiky o 
genderovém rozdělení kriminality 
mladistvých nebo jejích nejčastějších 
genderových prvků, jež způsobují 
kriminalitu mladistvých;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rodina je primárním vypouští se
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místem socializace dítěte a že rodinné 
prostředí hraje v prevenci a nápravě 
zásadní úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rodina je primárním 
místem socializace dítěte a že rodinné
prostředí hraje v prevenci a nápravě 
zásadní úlohu;

9. domnívá se, že rodina je primárním 
místem socializace dítěte a že podnětné 
domácí prostředí hraje v prevenci 
a nápravě zásadní úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rodina je primárním 
místem socializace dítěte a že rodinné 
prostředí hraje v prevenci a nápravě 
zásadní úlohu;

9. domnívá se, že rodina je primárním, 
utvářejícím místem socializace dítěte a že 
rodiče jsou zodpovědni za průběh této 
socializace na základě právních předpisů 
členských států a mezinárodních dohod;
rodinné prostředí může hrát v prevenci 
a nápravě zásadní úlohu; s ohledem na
stávající sociální podmínky a stálé 
snižování se počtu osob zažívajících 
podporu rozsáhlé, stabilní rodinné sítě, je 
nezbytné stále více zohledňovat 
alternativní modely, jímž je např. úloha 
tzv. zástupných rodičů a že je třeba 
formulovat nové, kombinované modely na 
základě údajů pocházejících z pozitivních 
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zkušeností;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rodina je primárním 
místem socializace dítěte a že rodinné 
prostředí hraje v prevenci a nápravě 
zásadní úlohu;

9. domnívá se, že rodina je primárním 
místem socializace dítěte a že rodinné 
prostředí hraje v prevenci a opětovné 
sociální integraci zásadní úlohu; domnívá 
se rovněž, že vývoj dítěte je ovlivňován 
rovněž jinými socio-ekonomickými 
faktory,

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná koncept „zohledňování 
rodiny“ (family mainstreaming), který 
přistupuje k jednotlivým politikám (např. 
k sociální, vzdělávací a finanční politice 
nebo k vytváření trestněprávních předpisů 
apod.) rovněž z pohledu rodiny, jako 
klíčový nástroj pro koordinaci snah s 
cílem předcházet chování vedoucí ke 
kriminalitě mladistvých;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uznává, že státní školství přispívá 
k socializaci dospívající mládeže;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uznává, že státní školství přispívá 
k socializaci dospívající mládeže;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uznává, že státní školství přispívá 
k socializaci dospívající mládeže;

10. uznává, že státní školství rovněž 
významně přispívá k socializaci dospívající 
mládeže, vzhledem k tomu, že je to místo, 
kde jsou děti poprvé ponechány samotné a 
zažívají svůj první kontakt s neznámým 
společenstvím;

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. uznává, že s cílem zachytit první 
znaky kriminálního chování, je třeba se 
důrazně zaměřit na školy, a to vzhledem k 
tomu, že představují druhý nejdůležitější 
socializační faktor pro další vývoj 
sociálních dovedností mladých lidí;
doporučuje členským státům, aby přijaly 
přiměřená opatření, jako jsou např. 
pravidelné psychologické konzultace ve 
školách atd., která by usnadnila 
spolupráci mezi rodiči, školami a 
psychology / poradci s cílem poskytnout 
podporu dětem, jež ji potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí veřejné sociální služby, aby 
případně zajistily dohled, který by však 
nebyl pociťován jako určitá forma 
stigmatizace či donucování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí veřejné sociální služby, aby 
případně zajistily dohled, který by však 
nebyl pociťován jako určitá forma 
stigmatizace či donucování;

11. vybízí veřejné sociální služby, aby 
případně zajistily dohled nad deviantním 
chováním, který by však nebyl pociťován 
jako určitá forma stigmatizace či 
donucování;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí veřejné sociální služby, aby 
případně zajistily dohled, který by však 
nebyl pociťován jako určitá forma 
stigmatizace či donucování;

11. vybízí veřejné sociální služby, aby 
případně zajistily dohled, který by však 
nebyl pociťován jako určitá forma 
stigmatizace či donucování; programy 
uzpůsobené zvláštním případům však 
dosahují výrazných výsledků;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přípravu pedagogických pracovníků, 
prohloubily spolupráci mezi rodiči 
a učiteli a braly v potaz také názory 
dospívající mládeže, v souladu s platnými 
právními předpisy;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přípravu pedagogických pracovníků,
prohloubily spolupráci mezi rodiči a učiteli 
a braly v potaz také názory dospívající 
mládeže, v souladu s platnými právními 
předpisy;

12. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přípravu pedagogických pracovníků a aby 
u pedagogických pracovníků zvýšily smysl 
pro odpovědnost za děti v jejich péči; 
vyzývá členské státy, aby podpořily 
spolupráci mezi rodiči a učiteli na jedné 
straně a veřejnými sociálními službami na 
druhé straně a v souladu s platnými 
právními předpisy braly v potaz názory 
dětí, ale především dospívající mládeže;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přípravu pedagogických pracovníků, 
prohloubily spolupráci mezi rodiči a učiteli 
a braly v potaz také názory dospívající 
mládeže, v souladu s platnými právními 
předpisy;

12. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přípravu pedagogických pracovníků, 
prohloubily spolupráci mezi rodiči, učiteli, 
sociálními mediátory a mládežnickými 
sdruženími a braly v potaz také názory 
dospívající mládeže, v souladu s platnými 
právními předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Antonyia Parvanova
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Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá vnitrostátní vzdělávací orgány, 
aby zavedly vzdělávání pro učitele, 
administrativní pracovníky a další 
skupiny osob pracujících s dětmi a 
mládeží, např. pro zdravotnické a sociální 
pracovníky a policii, a podpořily tak 
možnosti, jak zapojit mládež do 
problematiky rovnosti žen a mužů, což by 
mělo zahrnovat i sezení, během nichž 
dospělí pracovníci objasní své vlastní 
názory na rovnost žen a mužů a 
domněnky o roli mládeže ve společnosti, 
přičemž zvláštní pozornost by měla být 
věnována násilnému a agresivnímu 
chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí školy, aby podporovaly 
mimoškolní činnost v oblasti umění 
a sportu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí školy, aby podporovaly 
mimoškolní činnost v oblasti umění 
a sportu;

13. vybízí rodiče a školy, aby podporovaly 
mimoškolní činnost v oblasti umění a 
sportu jako nezbytnou protiváhu ke stále 
rostoucímu tlaku na dosažení výsledků;
v této souvislosti by mohly projekty jako 
„velká sestra / velký bratr“ sloužit jako 
nárazníková zóna, neboť osoby do nich 
zapojené nepatří do úzkého rodinného 
kruhu, takže pro mladé lidi je v mnoha 
ohledech snazší řešit s nimi problémy, ale 
zároveň jim poskytnou kvalitnější rady než 
přátelé téhož věku (druhá referenční 
skupina); podobného účinku, který by byl 
užitečný zejména v případě poslední 
z příčin uváděných EHSV (nedostatečné 
poskytování a předávání prosociálních 
hodnot, solidarity, respektu a empatie), by 
mohlo být komplexně dosaženo pomocí 
projektů typu „místní babička / dědeček“;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vybízí školy, aby podporovaly 
mimoškolní činnost v oblasti umění 
a sportu;

13. vybízí členské státy, místní orgány a
školy, aby za pomoci místních sdružení
podporovaly a organizovaly mimoškolní 
činnosti v oblasti umění a sportu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Antonyia Parvanova
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zastává názor, že má-li být 
kriminalita mladistvých účinně potírána, 
je nezbytné zavést integrovanou a účinnou 
školskou, sociální, rodinnou a vzdělávací 
politiku, což přispěje k předávání 
společenských a občanských hodnot a 
k rané socializaci mladých lidí; domnívá 
se, že je rovněž nezbytné definovat politiku 
zaměřenou na lepší ekonomickou a 
sociální soudržnost a na omezení 
sociálních nerovností a boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, zejména 
s důrazem na chudobu dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
politiky v oblasti vzdělávání, jejichž cílem 
je předejít tomu, aby mladí lidé předčasně 
ukončovali vzdělávání, a aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy v této 
oblasti;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily provedení strategie Evropa 2020 
a strategie „Vzdělávání a odborná 
příprava 2020“;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá příslušné organizace, aby 
provedly hodnocení veřejných politik 
týkajících se účinnosti alternativních trestů 
pro mladistvé pachatele, dopadu 
genderových stereotypů v rámci 
kriminality mládeže, úlohy, kterou plní 
media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím 
a úlohy, kterou mají rodiče, školy 
a organizace sdružující mladistvé při 
prevenci kriminality mladistvých;

15. vyzývá příslušné organizace, aby 
provedly hodnocení veřejných politik 
týkajících se účinnosti alternativních trestů 
pro mladistvé pachatele, dopadu 
genderových stereotypů v rámci 
kriminality mládeže, úlohy, kterou plní 
media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím 
a úlohy, kterou ve spojitosti se zjištěnými 
faktory stresu mají rodiče, školy 
a organizace sdružující mladistvé;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá příslušné organizace, aby 
provedly hodnocení veřejných politik 
týkajících se účinnosti alternativních trestů 
pro mladistvé pachatele, dopadu 

15. vyzývá příslušné organizace, aby 
provedly hodnocení veřejných politik 
týkajících se účinnosti alternativních trestů 
pro mladistvé pachatele, dopadu 
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genderových stereotypů v rámci 
kriminality mládeže, úlohy, kterou plní 
media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím 
a úlohy, kterou mají rodiče, školy 
a organizace sdružující mladistvé při 
prevenci kriminality mladistvých;

genderových stereotypů v rámci 
kriminality mládeže, úlohy, kterou plní 
media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím 
a úlohy, kterou mají rodiče, školy 
a mládežnická sdružení při prevenci 
kriminality mladistvých; vyzývá tyto 
subjekty, aby porovnaly své zkušenosti a 
postupy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá příslušné organizace, aby 
provedly hodnocení veřejných politik 
týkajících se účinnosti alternativních trestů 
pro mladistvé pachatele, dopadu 
genderových stereotypů v rámci 
kriminality mládeže, úlohy, kterou plní 
media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím 
a úlohy, kterou mají rodiče, školy 
a organizace sdružující mladistvé při 
prevenci kriminality mladistvých;

15. vyzývá příslušné organizace, aby 
provedly hodnocení účinnosti 
alternativních trestů pro mladistvé 
pachatele, dopadu  stereotypů v rámci 
kriminality mládeže, úlohy, kterou plní 
media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím 
a úlohy, kterou mají rodiče, školy 
a organizace sdružující mladistvé při 
prevenci kriminality mladistvých; vyzývá 
příslušné subjekty, aby byly při sledování 
kriminality mladistvých pozorné vůči 
genderové problematice;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby zohlednily 
tyto zásady – předcházet (opakovanému) 
porušování zákona, (re)socializovat 
pachatele a začlenit jej (opětovně) do 
společnosti; zdůrazňuje, že je velmi 
důležité zabývat se potřebami a zájmy 
obětí mladistvých pachatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím vnitrostátních 
telekomunikačních úřadů zajistily 
odpovídající monitorování obsahu a 
obrazového materiálu v médiích, které 
podněcují k násilí, sadismu, rasismu a 
diskriminaci na základě pohlaví, a 
zajistily též příslušné potrestání a aby 
podporovaly vzdělávací a naučný 
audiovizuální a multimediální obsah;

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. pobízí Komisi a členské státy, aby 
podpořily a posílily úlohu sdružení 
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dobrovolníků, v jejichž rámci mohou 
mladí lidé získat zkušenost se závazky a 
osvojit si osobní a společenskou 
odpovědnost, a konstatuje, že tato 
zkušenost má značný výchovný přínos, a 
to i z občanského hlediska;

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí členské státy, aby podpořily 
profesionální poradenské sítě pro rodiny, 
páry, které mají potíže s plněním své 
rodičovské úlohy, a pro mladistvé, kteří 
mají problémy související s rizikovým 
životním stylem a různými typy závislosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí členské státy, aby podpořily 
profesionální poradenské sítě pro rodiny, 
páry, které mají potíže s plněním své 
rodičovské úlohy, a pro mladistvé, kteří 
mají problémy související s rizikovým 
životním stylem a různými typy závislosti;

16. vybízí členské státy, aby podpořily 
profesionální poradenské sítě pro rodiny, 
páry, které mají potíže s plněním své 
rodičovské úlohy, a pro mladistvé, kteří 
mají problémy související s různými typy 
závislosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vybízí členské státy, aby podpořily 
profesionální poradenské sítě pro rodiny, 
páry, které mají potíže s plněním své 
rodičovské úlohy, a pro mladistvé, kteří 
mají problémy související s rizikovým 
životním stylem a různými typy závislosti;

16. vybízí členské státy, aby podpořily 
profesionální poradenské sítě, zejména ty, 
které vyvíjejí činnost v oblasti mezi 
rodinami a veřejnými sociálními 
službami; rodiče by si v mnoha případech 
nechali rádi poradit, avšak váhají, mají-li 
se obrátit na sociální služby, a to samé 
platí i pro mladistvé, kteří mají problémy a 
hledají bezpečné útočiště, aniž by byli 
konfrontováni se státním úřadem, jenž 
stojí za veřejnými sociálními službami;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam osvěty v oblasti 
rovnosti žen a mužů, a to již od útlého 
věku, neboť diskriminační pohled na ženy 
v dětství by mohl mít negativní dopad na 
násilí páchané na ženách;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 17



AM\875920CS.doc 41/60 PE470.088v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vybízí členské státy, aby věnovaly 
zvláštní pozornost podpoře migrujících 
osob, kterým by měly zajistit přístup
k ubytování, základnímu vzdělávání, 
zdravotnickým službám a trhu práce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vybízí členské státy, aby podpořily 
vytváření poradenských služeb pro 
mladistvé, kteří se potýkají s problémy v 
oblasti sociálního začlenění, jakož i boj 
proti diskriminaci členů komunity, z níž 
tito mladiství pocházejí, a vypracování 
a provádění programů zaměřených na 
odstranění všech forem násilí založených 
na sociálním původu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vybízí členské státy, aby podpořily 
vytváření poradenských služeb pro 
mladistvé, kteří se potýkají s problémy 
v oblasti sociálního začlenění, jakož i boj 
proti diskriminaci členů komunity, z níž 

18. vybízí členské státy, aby podpořily 
přijímání opatření zaměřených na podporu
dětí, které se potýkají s problémy v oblasti 
sociálního začlenění, jakož i boj proti 
diskriminaci členů komunity, z níž tyto děti
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tito mladiství pocházejí, a vypracování 
a provádění programů zaměřených na 
odstranění všech forem násilí založených 
na sociálním původu;

pocházejí, a vypracování a provádění 
programů zaměřených na odstranění všech 
forem násilí založených na sociálním 
původu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že u mladistvých žijících 
v chudobě lze předpokládat, že se budou 
i nadále potýkat s problémy, a vyzývá 
příslušné orgány, aby zvážily alternativní 
možnost, kterou představuje spolupráce 
s problémovou rodinou namísto umístění 
dítěte do péče;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že u mladistvých žijících 
v chudobě lze předpokládat, že se budou 
i nadále potýkat s problémy, a vyzývá 
příslušné orgány, aby zvážily alternativní 
možnost, kterou představuje spolupráce 
s problémovou rodinou namísto umístění 
dítěte do péče;

19. zdůrazňuje, že u mladistvých žijících 
v chudobě lze předpokládat, že se budou 
i nadále potýkat s problémy, a vyzývá 
příslušné orgány ve všech členských 
státech, aby zvážily alternativní možnost, 
kterou představuje spolupráce 
s problémovou rodinou namísto umístění 
dítěte do péče;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poukazuje na to, že je zásadní potírat 
chudobu a diskriminaci, zajistit přístup ke 
kvalitnímu vzdělání, bydlení, službám pro 
mladé lidi atd., mají-li mít děti a mládež v 
životě více příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že z pedagogického hlediska 
je užitečné dát slovo dospívající mládeži 
a vyhnout se tak slepé politice založené na 
bezpečnosti, jak ukazuje evropský projekt 
„Víte, kde je v tuto chvíli vaše dítě?“ jako 
nástroj prevence;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že z pedagogického hlediska 
je užitečné dát slovo dospívající mládeži 

20. potvrzuje, že z pedagogického hlediska 
je užitečné dát slovo dospívající mládeži
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a vyhnout se tak slepé politice založené na 
bezpečnosti, jak ukazuje evropský projekt 
„Víte, kde je v tuto chvíli vaše dítě?“ jako 
nástroj prevence;

s cílem řešit odpovídajícím způsobem 
problém kriminality mladistvých, jak 
ukazuje evropský projekt „Víte, kde je 
v tuto chvíli vaše dítě?“ jako nástroj 
prevence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. potvrzuje, že z pedagogického hlediska 
je užitečné dát slovo dospívající mládeži 
a vyhnout se tak slepé politice založené na 
bezpečnosti, jak ukazuje evropský projekt 
„Víte, kde je v tuto chvíli vaše dítě?“ jako 
nástroj prevence;

20. je přesvědčen, že je důležité, aby se 
rodiče aktivně podíleli na předcházení 
kriminalitě mladistvých; uznává, že 
z pedagogického hlediska jsou užitečné 
národní informační kampaně a krizové 
linky, které rodičům pomáhají porozumět 
náznakům v chování jejich dětí; 
doporučuje, aby dospívající mládež a 
rodiče byli zapojeni do navrhování a 
vedení kampaní zaměřených na zvýšení 
informovanosti o kriminalitě mladistvých,
a zabránilo se tak slepé politice založené 
na bezpečnosti, jak ukazuje evropský 
projekt „Víte, kde je v tuto chvíli vaše 
dítě?“;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že potřeby žen a mužů 
jsou často vyjadřovány odlišným 

vypouští se
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způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že potřeby žen a mužů 
jsou často vyjadřovány odlišným 
způsobem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že potřeby žen a mužů 
jsou často vyjadřovány odlišným 
způsobem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. poukazuje na to, že z nedávno 
provedeného výzkumu vyplynulo, že
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otcové zapojení do života svých dětí 
bezprostředně před porodem i po něm 
hrají mnohem aktivnější úlohu při jejich 
výchově v následujících letech; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je nezbytné 
zvýšit úsilí o odstranění rozdílů v platovém 
ohodnocení žen a mužů, které ovlivňují 
čerpání mateřské, otcovské, rodičovské i 
rodinné dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. trvá na tom, že je třeba prozkoumat 
povahu a příčiny kriminality mladistvých 
dívek, aby mohla být vypracována politika 
přizpůsobená pachatelkám trestných činů;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí orgány, aby se lépe obeznámily 
s potřebami, které vyjadřují chlapci 
a muži v souvislosti s rovnými 
příležitostmi a sladěním pracovního 
a rodinného života;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí orgány, aby se lépe obeznámily 
s potřebami, které vyjadřují chlapci 
a muži v souvislosti s rovnými 
příležitostmi a sladěním pracovního 
a rodinného života;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že je zásadní podporovat 
politiky vstřícné vůči rodinám (mj. 
prostřednictvím nových kritérií sociální 
odpovědnosti podniků), zejména rodinám 
samoživitelů, aby jim tak byly zajištěny 
podmínky nezbytné pro sladění 
pracovního a rodinného života;

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili zvýšení platů 

vypouští se
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v předškolních zařízeních a ve vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili zvýšení platů 
v předškolních zařízeních a ve vzdělávání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy a sociální partnery, 
aby zajistili zvýšení platů v předškolních 
zařízeních a ve vzdělávání;

23. vybízí členské státy, sociální partnery a 
soukromý vzdělávací sektor, aby prověřili 
možnost odpovídajících odměn 
v předškolních zařízeních a ve vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy a sociální partnery, 23. vybízí členské státy a sociální partnery, 
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aby zajistili zvýšení platů v předškolních 
zařízeních a ve vzdělávání;

aby rodičům poskytli více možností, jak se 
od samého začátku aktivně zapojit do 
života svých dětí, a to tím, že matkám i 
otcům poskytnou řádnou mateřskou a 
otcovskou dovolenou, dovolenou za 
účelem péče a možnost upravit si pracovní 
dobu podle poskytované péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy a sociální partnery, 
aby zajistili zvýšení platů v předškolních 
zařízeních a ve vzdělávání;

23. vybízí členské státy a sociální partnery, 
aby organizovali vhodné kurzy odborného 
vzdělávání a zajistili zvýšení platů 
v předškolních zařízeních a ve vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby se zamýšlely nad 
otázkou vytváření národního bohatství 
prostřednictvím práce žen a mužů 
v domácnosti, s cílem zjistit, zda existuje 
diskriminace na základě pohlaví;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby se zamýšlely nad 
otázkou vytváření národního bohatství 
prostřednictvím práce žen a mužů 
v domácnosti, s cílem zjistit, zda existuje 
diskriminace na základě pohlaví;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá orgány, aby se zamýšlely nad 
otázkou vytváření národního bohatství 
prostřednictvím práce žen a mužů 
v domácnosti, s cílem zjistit, zda existuje 
diskriminace na základě pohlaví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány, aby uznaly pracovní 
i neformální činnost, zejména u žen, 
v rámci životního cyklu;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 106
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány, aby uznaly pracovní 
i neformální činnost, zejména u žen, 
v rámci životního cyklu;

25. vyzývá členské státy a orgány, aby 
zjistily, zda by bylo možné, aby 
vnitrostátní systémy sociálního 
zabezpečení zohledňovaly pracovní i 
neformální činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá členské státy, aby zavedly 
programy převýchovy a znovuzačlenění do 
společnosti pro mladistvé delikventy a aby 
při soudních řízeních uplatňovaly přístup 
„nulové tolerance“ – a to bez ohledu na 
společenské postavení – vůči dospělým, 
kteří podněcují dospívající mládež k 
trestné činnosti, zejména tím, že jí 
poskytují přístup k tvrdým drogám, k 
marihuaně a jiným škodlivým výrobkům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá členské státy, aby zavedly 
programy převýchovy a znovuzačlenění do 
společnosti pro mladistvé delikventy a aby 
při soudních řízeních uplatňovaly přístup 
„nulové tolerance“ – a to bez ohledu na 
společenské postavení – vůči dospělým, 
kteří podněcují dospívající mládež k trestné 
činnosti, zejména tím, že jí poskytují 
přístup k tvrdým drogám, k marihuaně a 
jiným škodlivým výrobkům;

26. žádá členské státy, aby zavedly 
programy vzdělávání a znovuzačlenění do 
společnosti pro mladistvé delikventy a aby 
při soudních řízeních uplatňovaly přístup 
„nulové tolerance“ – a to bez ohledu na 
společenské postavení – vůči dospělým, 
kteří podněcují dospívající mládež k trestné 
činnosti, zejména tím, že jí poskytují 
přístup k tvrdým drogám, k marihuaně a 
jiným škodlivým výrobkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá členské státy, aby zavedly 
programy převýchovy a znovuzačlenění do 
společnosti pro mladistvé delikventy a aby 
při soudních řízeních uplatňovaly přístup 
„nulové tolerance“ – a to bez ohledu na 
společenské postavení – vůči dospělým, 
kteří podněcují dospívající mládež k trestné 
činnosti, zejména tím, že jí poskytují 
přístup k tvrdým drogám, k marihuaně a 
jiným škodlivým výrobkům;

26. žádá členské státy, aby zavedly 
programy převýchovy a znovuzačlenění do 
společnosti pro mladistvé delikventy a aby 
při soudních řízeních uplatňovaly přístup 
„nulové tolerance“ – a to bez ohledu na 
společenské postavení – vůči dospělým, 
kteří podněcují dospívající mládež k trestné 
činnosti, zejména tím, že jí poskytují 
přístup k drogám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá členské státy, aby vzaly 
v úvahu, že dívky tvoří mezi mladistvými 
pachateli menšinu, a aby uznaly, že je 
nutné upravit podmínky, za kterých jsou 
mladistvé pachatelky zadržovány, souzeny 
a trestány;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá členské státy, aby věnovaly 
zvláštní pozornost rodinám a školám, 
všeobecnému, pokračujícímu a 
odbornému vzdělávání nezletilých, 
mimoškolním aktivitám dětí, 
zaměstnanosti, seznamování nezletilých, 
jejich rodičů, učitelů a dalších odborníků 
s právními otázkami, poskytování 
informací o následcích užívání drog a 
o neformálních skupinách nezletilých a 
poskytování psychologické pomoci dětem 
a jejich rodičům;

Or. lt

Pozměňovací návrh 112
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá všechny státní, veřejné a 
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soukromé subjekty, jako jsou školy, osoby 
řešící záškoláctví, policie, podpůrné 
agentury a další, aby si při sledování 
kriminality mladistvých, jejímu 
předcházení a potírání uvědomovaly 
rozdíly mezi chlapci a dívkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy, aby posílily svá 
opatření určená k prevenci genderového 
násilí mezi mladými lidmi a aby zlepšily 
spolupráci mezi jednotlivci a dotčenými 
prostředími, jako jsou rodina, škola, 
veřejné prostory a média; podtrhuje 
význam, který má provádění kampaní, 
jejichž cílem je zvýšit informovanost 
o různých typech násilí páchaného na 
ženách a o boji proti stereotypům;

27. vyzývá členské státy, aby posílily svá 
opatření určená k prevenci genderového 
násilí mezi mladými lidmi a aby zlepšily 
spolupráci mezi jednotlivci a dotčenými 
prostředími, jako jsou rodina, škola, 
veřejné prostory, média a mládežnická 
sdružení; podtrhuje význam, který má 
provádění kampaní, jejichž cílem je zvýšit 
informovanost o různých typech násilí 
páchaného na ženách a o boji proti 
sexistickým stereotypům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy, aby posílily svá 
opatření určená k prevenci genderového 
násilí mezi mladými lidmi a aby zlepšily 
spolupráci mezi jednotlivci a dotčenými 
prostředími, jako jsou rodina, škola, 

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily svá opatření určená k prevenci 
genderového násilí mezi mladými lidmi a 
aby zlepšily spolupráci mezi jednotlivci a 
dotčenými prostředími, jako jsou rodina, 
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veřejné prostory a média; podtrhuje 
význam, který má provádění kampaní, 
jejichž cílem je zvýšit informovanost o 
různých typech násilí páchaného na ženách 
a o boji proti stereotypům;

škola, veřejné prostory a média; podtrhuje 
význam, který má provádění kampaní, 
jejichž cílem je zvýšit informovanost o 
různých typech násilí páchaného na ženách 
a o boji proti sexistickým stereotypům;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy, aby posílily svá 
opatření určená k prevenci genderového 
násilí mezi mladými lidmi a aby zlepšily 
spolupráci mezi jednotlivci a dotčenými 
prostředími, jako jsou rodina, škola, 
veřejné prostory a média; podtrhuje 
význam, který má provádění kampaní, 
jejichž cílem je zvýšit informovanost o 
různých typech násilí páchaného na ženách 
a o boji proti stereotypům;

27. vyzývá členské státy, aby posílily svá 
opatření určená k prevenci genderového 
násilí mezi mladým lidmi pomocí 
konkrétních akcí v oblasti vzdělávání a 
boje proti sexistickým stereotypům a 
zlepšenou spoluprací mezi jednotlivci a 
dotčenými prostředími, jako jsou rodina, 
škola, veřejné prostory a média; podtrhuje 
význam, který má provádění kampaní, 
jejichž cílem je zvýšit informovanost o 
různých typech násilí páchaného na ženách 
a o boji proti sexistickým stereotypům;
žádá Komisi a členské státy, aby zřídily 
databázi doporučení pro předcházení 
kriminalitě mladistvých;

Or. lt

Pozměňovací návrh 116
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá členské státy, aby podpořily a 
propagovaly operační programy zahájené 
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v rámci evropské aliance pro rodiny; žádá 
Komisi, aby zintenzivnila vývoj nástrojů, 
které by systematizovaly výměnu 
osvědčených postupů a výzkum v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá orgány, aby si uvědomily 
důležitost výchovné role členů rodiny a 
soustředily se přitom na roli seniorů, kteří 
již opustili trh práce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. naléhavě žádá členské státy, aby – je-
li nutné odejmout dítě či mladého člověka 
z rodiny a umístit je do náhradní péče –
hledaly řešení, která budou co nejvíce 
zaměřena na rodinu, a nikoliv na 
centralizovaná institucionální řešení;

Or. fi

Pozměňovací návrh 119
Antonyia Parvanova
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
programy pro školy zaměřené na zlepšení 
atmosféry ve školách, řešení sporů a 
zprostředkovatelské schopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, díky nimž si budou 
moci ženy i muži lépe vybrat, jakým 
způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní 
život;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, díky nimž si budou 
moci ženy i muži lépe vybrat, jakým 
způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní 
život;

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, díky nimž budou moci 
ženy i muži sladit rodinný a pracovní život;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 122
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, díky nimž si budou 
moci ženy i muži lépe vybrat, jakým 
způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní 
život;

29. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly nezbytná opatření, díky nimž budou 
moci ženy i muži lépe sladit rodinný a 
pracovní život, mj. poskytnutím řádné 
mateřské, otcovské a rodičovské dovolené 
a dovolené za účelem péče a zajištěním 
odpovídajícího přístupu k cenově 
dostupným zařízením péče o děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, díky nimž si budou 
moci ženy i muži lépe vybrat, jakým 
způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní 
život;

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, díky nimž si budou 
moci ženy i muži lépe vybrat, jakým
způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní 
život, s řádným ohledem na zásadu 
rovnosti žen a mužů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Marije Cornelissen

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá členské státy, aby prosazovaly 
daňovou politiku, která zohledňuje 
finanční závazky, zejména náklady na 
hlídání dětí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá členské státy, aby prosazovaly 
daňovou politiku, která zohledňuje 
finanční závazky, zejména náklady na 
hlídání dětí;

30. vyzývá členské státy, aby prosazovaly 
daňovou politiku, která by podnítila 
přidělování více prostředků na náklady 
spojené s různými druhy péče o děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby dále zvyšovaly informovanost a 
prováděly kampaně a programy na 
podporu bezpečného internetu; zejména 
by se měly zaměřit na to, aby rodiče 
poučily o nebezpečích souvisejících 
s neomezeným používáním internetu 
dětmi a o způsobech, jak je ochránit před 
nelegálním a škodlivým obsahem na 
internetu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Anna Záborská

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konstruktivní opatření ve prospěch 
žen a mužů, která by například usnadnila 
jejich návrat do zaměstnání po období, 
kdy se věnovali péči o děti, a to tím, že 
podpoří politiky určené k jejich 
(znovu)začlenění na trh práce, aby mohli 
být opět finančně nezávislí;

Or. fr


