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Ændringsforslag 1

Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Europarådets 
Ministerkomités anbefaling til 
medlemsstaterne om nye måder at 
håndtere ungdomskriminalitet på og om 
ungdomsretssystemet rolle (Rec (2003) 
20) af 24. september 2003,

Or. en

Ændringsforslag 2
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til grønbogen "Forbedring 
af befolkningens mentale sundhed. På vej 
mod en strategi for mental sundhed i Den 
Europæiske Union" (KOM (2005) 0484), 
som bl.a. nævner de offentlige udgifter, 
som adfærdsforstyrrelser i barndommen 
pålægger det strafferetlige system;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Europa-Kommissionens 
tilgang til og Parlamentets reaktion på 
EU-strategien for børns rettigheder, som 
vedtaget den 16. januar 2008;

Or. en

Ændringsforslag 4
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til meddelelse af 19. juni 
2009 fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær om børn 
og ungdomsretssystemet -
Forbedringskurs, 
CommDH/IssuePaper(2009)1, 

Or. fr

Ændringsforslag 5
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Europarådets 
ministerkomités anbefaling om sociale 
reaktioner på ungdomskriminalitet (Rec 
(87) 20E) af 17. september 1987,

Or. en
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Ændringsforslag 6
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til Rådsdokument 
17593/09/CRIMORG 187 af 15. december 
2009,

Or. fr

Ændringsforslag 7
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til Kommissionens 
meddelelse om kriminalitetsforebyggelse i 
Den Europæiske Union 
(KOM(2004)0165),

Or. fr

Ændringsforslag 8
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 1 e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til udtalelse fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om forebyggelse og håndtering af 
ungdomskriminalitet samt 
ungdomsretssystemets rolle i EU"1.

                                               
1 EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75.
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Or. fr

Ændringsforslag 9
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Led 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til sin beslutning af 21. juni 
2007 om ungdomskriminalitet -
kvindernes, familiens og samfundets 
rolle1

1EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 344.

Or. en

Ændringsforslag 10
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ønsker at indlede en debat om 
politikken for lige muligheder på 
arbejdsmarkedet, således at mænd og 
kvinder, som ønsker det, kan deltage 
aktivt i offentlige og individuelle 
initiativer til bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet og unges dårlige 
opførsel;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 11
Marije Cornelissen
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ønsker at indlede en debat om 
politikken for lige muligheder på 
arbejdsmarkedet, således at mænd og 
kvinder, som ønsker det, kan deltage 
aktivt i offentlige og individuelle 
initiativer til bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet og unges dårlige 
opførsel;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ønsker at indlede en debat om politikken 
for lige muligheder på arbejdsmarkedet, 
således at mænd og kvinder, som ønsker 
det, kan deltage aktivt i offentlige og 
individuelle initiativer til bekæmpelse af
ungdomskriminalitet og unges dårlige 
opførsel;

1. ønsker at indlede en debat om politikken 
for lige muligheder på arbejdsmarkedet, 
således at mænd og kvinder, som ønsker 
det, kan deltage aktivt i offentlige og 
individuelle initiativer der har til formål at 
bekæmpe ungdomskriminalitet og unges 
stigende antisociale adfærd, der kommer 
til udtryk ved en foruroligende mangel på 
ansvarsfølelse og tolerance; 

Or. de

Ændringsforslag 13
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ønsker at indlede en debat om politikken 
for lige muligheder på arbejdsmarkedet, 
således at mænd og kvinder, som ønsker 
det, kan deltage aktivt i offentlige og 
individuelle initiativer til bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet og unges dårlige 
opførsel;

1. ønsker at indlede en debat om politikken 
for lige muligheder på arbejdsmarkedet, 
således at mænd og kvinder, som ønsker 
det, kan deltage aktivt i offentlige og 
individuelle initiativer til bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet og unges dårlige 
opførsel og udvikling af den individuelle 
og sociale samvittighed;

Or. lt

Ændringsforslag 14
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. der henviser til, at det er nødvendigt at 
indlede overvejelser om arbejdet i 
hjemmet og navnlig spørgsmålet om 
diskriminering forbundet med lønforskel 
(gender pay gap), som har indflydelse på 
forældres valg og benyttelsen af 
barselsorlov for såvel mødre som fædre, 
adoptionsorlov, forældre- og familieorlov, 
med henblik på at fastslå, om der er tale 
om kønsbaserede diskrimineringsformer;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. påpeger, at det i artikel 18, stk. 1, i FN's 2. påpeger, at det i artikel 18, stk. 1, i FN's 
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konvention om barnets rettigheder fastslås, 
at forældrefunktionen er det offentliges 
første indsatsfelt til sikring af barnets tarv, 
og at den pålægger staterne aktive 
forpligtelser til at støtte forældrene;

konvention om barnets rettigheder fastslås, 
at forældrefunktionen er det offentliges 
første indsatsfelt til sikring af barnets tarv;

Or. en

Ændringsforslag 16
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. påpeger, at det i artikel 18, stk. 1, i FN's 
konvention om barnets rettigheder fastslås, 
at forældrefunktionen er det offentliges 
første indsatsfelt til sikring af barnets tarv, 
og at den pålægger staterne aktive
forpligtelser til at støtte forældrene;

2. påpeger, at det i artikel 18, stk. 1, i FN's 
konvention om barnets rettigheder fastslås, 
at forældrefunktionen er det offentliges 
første indsatsfelt med henblik på at 
opfylde barnets behov og interesser og 
handle i barnets tarv, og minder endvidere 
om, at staterne har forpligtet sig til at 
støtte forældrene fuldt ud ved opfyldelsen 
af forældreansvaret;

Or. de

Ændringsforslag 17
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. påpeger, at det i artikel 18, stk. 1, i FN's 
konvention om barnets rettigheder fastslås, 
at forældrefunktionen er det offentliges 
første indsatsfelt til sikring af barnets tarv, 
og at den pålægger staterne aktive 
forpligtelser til at støtte forældrene;

2. påpeger, at artikel 18, stk. 1, i FN's 
konvention om barnets rettigheder 
knæsætter princippet om, at forældre eller 
i givet fald værger har hovedansvaret for 
at sikre barnets tarv, og at den pålægger 
staterne aktive forpligtelser til at støtte 
dette princip;
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Or. en

Ændringsforslag 18
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. gentager, at børnehavepædagoger og 
andre omsorgsgivere sammen med 
forældrene kan være afgørende buffere i 
forbindelse med at beskytte børn mod vold 
og kriminel adfærd;

Or. en

Ændringsforslag 19
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. understreger, at mistænkte, herunder 
unge mistænkte, er uskyldige, indtil skyld 
er bevist, og at de har alle de 
rettighederne til retfærdig rettergang, der 
er fastsat i chartret om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske 
menneskerettighedskonvention; støtter 
kraftigt køreplanen for proceduremæssige 
rettigheder og ser frem til det kommende 
forslag fra Kommissionen om sårbare 
mistænkte;

Or. en

Ændringsforslag 20
Antonyia Parvanova
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver, at disse internationale 
institutioner ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til de socioøkonomiske faktorer 
for ungdomskriminalitet og ikke taler med 
samme åbenhed om de globale 
forudsætninger for, at kvinder og mænd 
ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 21
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver, at disse internationale 
institutioner ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til de socioøkonomiske faktorer for 
ungdomskriminalitet og ikke taler med 
samme åbenhed om de globale 
forudsætninger for, at kvinder og mænd 
ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

3. fremhæver, at disse internationale 
institutioner ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til de socioøkonomiske faktorer for 
ungdomskriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 22
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver, at disse internationale 3. fremhæver, at de socioøkonomiske 



PE470.088v01-00 12/60 AM\875920DA.doc

DA

institutioner ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til de socioøkonomiske faktorer for 
ungdomskriminalitet og ikke taler med
samme åbenhed om de globale 
forudsætninger for, at kvinder og mænd 
ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

faktorer for ungdomskriminalitet endnu 
ikke har været underkastet en grundig 
videnskabelig undersøgelse, hvilket 
resulterer i en mangel på modeller for en 
integreret tilgang til årsagerne til 
problemet; i den hidtidige debat er der 
ikke blevet talt med samme åbenhed om de 
globale forudsætninger for, at kvinder og 
mænd ikke udsættes for direkte eller 
indirekte diskriminering på 
arbejdsmarkedet;

Or. de

Ændringsforslag 23
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver, at disse internationale 
institutioner ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til de socioøkonomiske faktorer for 
ungdomskriminalitet og ikke taler med 
samme åbenhed om de globale 
forudsætninger for, at kvinder og mænd 
ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

3. fremhæver, at medlemsstaterne og de 
europæiske og internationale institutioner 
ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de 
socioøkonomiske faktorer for 
ungdomskriminalitet og ikke taler med 
samme åbenhed om de globale 
forudsætninger for, at kvinder og mænd 
ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 24
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. fremhæver, at disse internationale 
institutioner ikke tager tilstrækkeligt

3. fremhæver, at der bør tages hensyn til 
de socioøkonomiske faktorer for 
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hensyn til de socioøkonomiske faktorer for 
ungdomskriminalitet og ikke taler med 
samme åbenhed om de globale 
forudsætninger for, at kvinder og mænd 
ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

ungdomskriminalitet, samtidig med at 
stereotype forestillinger om store grupper 
af befolkningen bør undgås;

Or. en

Ændringsforslag 25
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. understreger behovet for en objektiv 
vurdering af den makroøkonomiske 
merværdi af langsigtede aktiviteter med 
henblik på at bekæmpe 
ungdomskriminalitet samt opbygge og 
opretholde den sociale samhørighed og 
samfundenes trivsel;

Or. en

Ændringsforslag 26
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er foruroliget over, at der på 
arbejdsmarkedet er en tendens til at stille 
mænd og kvinder over for stadig større 
krav for at øge deres præstationer, hvilket 
er i modstrid med EU's mål om at etablere 
en konkurrencebaseret socialøkonomi, 
der er tilpasset mennesker i deres sociale 
miljø;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 27
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er foruroliget over, at der på 
arbejdsmarkedet er en tendens til at stille 
mænd og kvinder over for stadig større 
krav for at øge deres præstationer, hvilket 
er i modstrid med EU's mål om at etablere 
en konkurrencebaseret socialøkonomi, 
der er tilpasset mennesker i deres sociale 
miljø;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28
Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er foruroliget over, at der på 
arbejdsmarkedet er en tendens til at stille 
mænd og kvinder over for stadig større 
krav for at øge deres præstationer, hvilket 
er i modstrid med EU's mål om at etablere 
en konkurrencebaseret socialøkonomi, 
der er tilpasset mennesker i deres sociale 
miljø;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 29
Marije Cornelissen
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Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er foruroliget over, at der på 
arbejdsmarkedet er en tendens til at stille 
mænd og kvinder over for stadig større 
krav for at øge deres præstationer, hvilket 
er i modstrid med EU's mål om at etablere 
en konkurrencebaseret socialøkonomi, 
der er tilpasset mennesker i deres sociale 
miljø;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Sari Essayah

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er foruroliget over, at der på 
arbejdsmarkedet er en tendens til at stille 
mænd og kvinder over for stadig større 
krav for at øge deres præstationer, hvilket 
er i modstrid med EU's mål om at etablere 
en konkurrencebaseret socialøkonomi, der 
er tilpasset mennesker i deres sociale miljø;

4. er foruroliget over, at der på 
arbejdsmarkedet er en tendens til at stille 
mænd og kvinder over for stadig større 
krav for at øge deres præstationer, og det 
på den forkerte måde i den forstand, at det 
resulterer i uforholdsmæssigt meget 
overarbejde, stress og arbejdsbetinget 
træthed, hvilket er i modstrid med EU's 
mål om at etablere en konkurrencebaseret
socialøkonomi, der er tilpasset mennesker i 
deres sociale miljø;

Or. fi

Ændringsforslag 31
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. mener, at for at forhindre kriminel 
adfærd bør forældre, lærere og 
socialrådgivere opfylde børns behov for at 
være trygge og leve i et støttende miljø, 
have positive rollemodeller samt være 
beskyttet mod vold;

Or. en

Ændringsforslag 32
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 4 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4b. bemærker, at det formelle 
uddannelsessystem kan anvendes som en 
vigtig kilde til at øge bevidstheden om vold 
mod kvinder og til at udfordre og udrydde 
kønsstereotyper; en lovende praksis på 
dette område omfatter fjernelse af 
kønsbestemte stereotyper i 
undervisningen; udarbejdelse af en 
uddannelse i afhjælpning af aggressive 
adfærdsproblemer, herunder uddannelse 
af lærere i kønsaspektet, og tilbud om 
specialiserede kurser om 
menneskerettigheder, herunder kvinders 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 33
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 5 – indledning
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. godkender følgende definitioner af alle 
FN's standardminimumsregler for 
retspleje over for mindreårige 
(Beijingreglerne), som er det eneste 
internationale instrument, der indeholder 
en definition af "ungdomskriminalitet" 
(stk. 2.2):

5. godkender Europarådets definition af 
ungdomskriminalitet1, hvorved "ungdom" 
omfatter personer, der er over den 
kriminelle lavalder men endnu ikke 
myndige;"; definitionen kan dog udvides 
til at omfatte personer umiddelbart under 
eller over disse aldersklasser;
ved "kriminalitet" forstås handlinger, der 
er omfattet af strafferetten. I visse lande 
omfatter definitionen endvidere antisocial 
og/eller afvigende adfærd, der er omfattet 
af administrativ eller civilretlig 
lovgivning;
"ungdomsretssystemet" defineres som 
den formelle bestanddel af en bredere 
strategi for at bekæmpe 
ungdomskriminalitet; udover 
ungdomsdomstolen omfatter det offentlige 
organer og agenturer, herunder politiet, 
anklagemyndigheden, advokatstanden, 
kriminalforsorgen og strafferetlige 
institutioner, der arbejder tæt sammen 
med beslægtede agenturer inden for 
sundhed, uddannelse, social- og 
velfærdsydelser og ikke-statslige organer, 
der f.eks. yder støtte til ofre og vidner; 

Or. en

Ændringsforslag 34
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. påpeger, at ungdomskriminalitet er en 
særlig bestanddel af den globale 

                                               
 FN's Generalforsamlings resolution 40/33 af 29. november 1985.
1 Europarådet, retssystemer over for børn og unge, oktober 2009.
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kriminalitet, og at dens niveau betragtes 
som en indikator på samfundets moralske 
sundhed;

Or. lt

Ændringsforslag 35
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, forskellige former for 
voldtægt eller voldtægt med vidner, tidlig 
seksualisering og børneporno, navnlig på 
internettet, misbrug af produkter, der 
ryges, drikkes eller indsprøjtes, 
spiseforstyrrelser og yderligheder, som 
unge kan være såvel ophavsmænd til som 
ofre for;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 36
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, forskellige former for 
voldtægt eller voldtægt med vidner, tidlig 
seksualisering og børneporno, navnlig på 
internettet, misbrug af produkter, der ryges, 
drikkes eller indsprøjtes, spiseforstyrrelser
og yderligheder, som unge kan være såvel 
ophavsmænd til som ofre for;

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, voldtægt eller 
gruppevoldtægt, tidlig seksualisering og 
pornografi, der udbredes på internettet,
misbrug af produkter, der ryges, drikkes 
eller indsprøjtes, og udskejelser, som unge 
kan være såvel ophavsmænd til som ofre 
for;
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Or. en

Ændringsforslag 37
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, forskellige former for 
voldtægt eller voldtægt med vidner, tidlig 
seksualisering og børneporno, navnlig på 
internettet, misbrug af produkter, der ryges, 
drikkes eller indsprøjtes, spiseforstyrrelser 
og yderligheder, som unge kan være såvel 
ophavsmænd til som ofre for;

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, voldtægt eller 
gruppevoldtægt, tidlig seksualisering og 
pornografi, som unge navnlig kommer i 
berøring med på internettet, misbrug af 
produkter, der ryges, drikkes eller 
indsprøjtes, spiseforstyrrelser, der for det 
meste er et resultat af et bevidst eller 
ubevidst pres fra den nærmeste 
omgangskreds kombineret med teenageres 
dårligt styrkede følelse af selvværd og 
tilknyttet alle mulige andre udskejelser;

Or. de

Ændringsforslag 38
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, forskellige former for 
voldtægt eller voldtægt med vidner, tidlig 
seksualisering og børneporno, navnlig på 
internettet, misbrug af produkter, der 
ryges, drikkes eller indsprøjtes, 
spiseforstyrrelser og yderligheder, som 
unge kan være såvel ophavsmænd til som 
ofre for;

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, voldtægt eller 
gruppevoldtægt, mobning og intimidering 
og pornografi, og misbrug af produkter, 
der ryges, drikkes eller indsprøjtes;
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Or. en

Ændringsforslag 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, forskellige former for 
voldtægt eller voldtægt med vidner, tidlig 
seksualisering og børneporno, navnlig på 
internettet, misbrug af produkter, der 
ryges, drikkes eller indsprøjtes, 
spiseforstyrrelser og yderligheder, som 
unge kan være såvel ophavsmænd til som 
ofre for;

6. understreger, at ungdomskriminalitet 
ligeledes er forbundet med farlige lege, 
kønsrelateret vold, voldtægt eller 
gruppevoldtægt, tidlig seksualisering og 
pornografi, der navnlig udbredes på 
internettet, stof- og alkoholmisbrug, 
spiseforstyrrelser og udskejelser, som unge 
kan være såvel ophavsmænd til som ofre 
for;

Or. fr

Ændringsforslag 40
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

(1) 6a. er bekymret over den dobbelte 
risiko, som unge har for at blive ofre: 
videnskabelige undersøgelser viser, at 
unge statistisk set oftere bliver udsat for 
vold fra voksne, og samtidig er det også de 
unge, der er mest udsat for vold fra deres 
jævnaldrende;

Or. de

Ændringsforslag 41
Marije Cornelissen
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Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. gentager, at det er vanskeligt med 
sikkerhed at kategorisere de årsager, som 
får en mindreårig til at udvise kriminel 
adfærd

7. der henviser til, at det er vanskeligt med 
sikkerhed at kategorisere de årsager, som 
får en mindreårig til at udvise kriminel 
adfærd, eftersom den vej, som fører 
vedkommende til socialt afvigende og i 
sidste ende kriminel adfærd, i hvert enkelt 
tilfælde forklares ud fra individuelle og 
specifikke omstændigheder, som hænger 
sammen med vedkommendes liv og de 
centrale holdepunkter, som alle børn og 
unge udvikler sig omkring, nemlig 
familie, skole, vennekreds samt på et 
større plan det samfundsøkonomiske 
miljø, vedkommende lever i1,

Or. en

Ændringsforslag 42
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. gentager, at det er vanskeligt med 
sikkerhed at kategorisere de årsager, som 
får en mindreårig til at udvise kriminel 
adfærd1

7. gentager, at det er vanskeligt med 
sikkerhed at kategorisere de årsager, som 
får en mindreårig til at udvise kriminel 
adfærd1; gør i den forbindelse særlig 
opmærksom på behovet for at forske i 
arten af og årsagerne til kvindelige unges 
kriminalitet med henblik på at hjælpe med 
at formulere en politik, der er tilpasset 
kvindelige gerningsmænd;

Or. en

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 21. juni 2007 om ungdomskriminalitet – kvindernes, familiens og 
samfundets rolle, EUT C 146E, 12.6.2008, s. 344.
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Ændringsforslag 43
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. bifalder EØSU's liste over årsager: -
opbrudte familiestrukturer (broken homes) 
eller blot de vanskeligheder, der undertiden 
er med at forene familie- og arbejdsliv, dvs. 
situationer, hvor omsorgssvigt og mangel 
på grænser og kontrol over for børnene 
bliver stadig mere udbredt; -
samfundsøkonomisk marginalisering eller 
fattigdom; - skolefravær og nederlag i 
skolen; - ungdomsarbejdsløshed; -
udbredelse af voldelige billeder og voldelig 
adfærd gennem visse medier eller 
videospil; - indtagelse af rusmidler og 
skadelige stoffer som cannabis eller 
umådeholden indtagelse af alkohol; -
utilstrækkelig oplæring i og videregivelse 
af samfundets værdinormer som 
overholdelse af reglerne, solidaritet, 
gavmildhed, tolerance, respekt for andre, 
sans for selvkritik, indfølingsevne, 
værdsættelse af veludført arbejde osv., der 
i vores globaliserede samfund er erstattet af 
mere nytteorienterede værdier som 
individualisme, konkurrenceånd, 
umådeholdent forbrug af goder og 
vanedannende stoffer og under særlige 
omstændigheder en vis social anomi1;

8. bifalder EØSU's liste over årsager:

 opbrudte familiestrukturer (broken homes) 
undersøgelser har i de seneste årtier 
gentagne gange vist, at halvdelen eller op 
til to tredjedele af forbrydelser i en 
aldersgruppe bliver begået af et lille antal 
unge med adfærdsmæssige 
vanskeligheder, der som fælles kendetegn 
har, at de kommer fra trøstesløse 
familieforhold og mangler basale sociale 

                                               
1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forebyggelse og håndtering af 
ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i EU", EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75.
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kompetencer til et liv i samfundet; eller 
blot de vanskeligheder, der undertiden er 
med at forene familie- og arbejdsliv;
– situationer, hvor omsorgssvigt og mangel 
på grænser og kontrol over for børnene 
bliver stadig mere udbredt; 

– samfundsøkonomisk marginalisering 
eller fattigdom;

–skolefravær og nederlag i skolen;
– ungdomsarbejdsløshed – integration i 
arbejdslivet og tilstedeværelsen af faste 
tilknytningspersoner, der har vist sig at 
være et vendepunkt, selv i de tilfælde, 
hvor der har været en alvorlig mangel på 
sociale kompetencer;
– udbredelse af voldelige billeder og 
voldelig adfærd gennem visse medier eller 
videospil; 

– indtagelse af rusmidler og skadelige 
stoffer som cannabis eller umådeholden 
indtagelse af alkohol; 
– utilstrækkelig oplæring i og videregivelse 
af samfundets værdinormer som 
overholdelse af reglerne, solidaritet, 
gavmildhed, tolerance, respekt for andre, 
sans for selvkritik, indfølingsevne, 
værdsættelse af veludført arbejde osv., der 
i vores globaliserede samfund er erstattet af 
mere nytteorienterede værdier som 
individualisme, konkurrenceånd, 
umådeholdent forbrug af goder og 
vanedannende stoffer og under særlige 
omstændigheder en vis social anomi1;

Or. de

Ændringsforslag 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

                                               
1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forebyggelse og håndtering af 
ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i EU", EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75.
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Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. bifalder EØSU's liste over årsager: -
opbrudte familiestrukturer (broken homes) 
eller blot de vanskeligheder, der undertiden 
er med at forene familie- og arbejdsliv, 
dvs. situationer, hvor omsorgssvigt og 
mangel på grænser og kontrol over for 
børnene bliver stadig mere udbredt; -
samfundsøkonomisk marginalisering eller 
fattigdom; - skolefravær og nederlag i 
skolen; - ungdomsarbejdsløshed; -
udbredelse af voldelige billeder og voldelig 
adfærd gennem visse medier eller 
videospil; - indtagelse af rusmidler og 
skadelige stoffer som cannabis eller 
umådeholden indtagelse af alkohol; -
utilstrækkelig oplæring i og videregivelse 
af samfundets værdinormer som 
overholdelse af reglerne, solidaritet, 
gavmildhed, tolerance, respekt for andre, 
sans for selvkritik, indfølingsevne, 
værdsættelse af veludført arbejde osv., der 
i vores globaliserede samfund er erstattet 
af mere nytteorienterede værdier som 
individualisme, konkurrenceånd, 
umådeholdent forbrug af goder og 
vanedannende stoffer og under særlige 
omstændigheder en vis social anomi;

8. bifalder EØSU's liste over årsager: -
opbrudte familiestrukturer (broken homes) 
eller blot de vanskeligheder, der undertiden 
er med at forene familie- og arbejdsliv, 
dvs. situationer, hvor omsorgssvigt og 
mangel på grænser og kontrol over for 
børnene bliver stadig mere udbredt; -
samfundsøkonomisk marginalisering eller 
fattigdom; - skolefravær og nederlag i 
skolen; - ungdomsarbejdsløshed; -
udbredelse af voldelige billeder og voldelig 
adfærd gennem visse medier eller 
videospil; - indtagelse af rusmidler og 
skadelige stoffer som cannabis eller 
umådeholden indtagelse af alkohol;
utilstrækkelig oplæring i og videregivelse 
af samfundets værdinormer som 
overholdelse af reglerne, solidaritet, 
gavmildhed, tolerance, respekt for andre, 
sans for selvkritik, indfølingsevne, 
værdsættelse af veludført arbejde osv.;

Or. fr

Ændringsforslag 45
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. bifalder EØSU's liste over årsager: -
opbrudte familiestrukturer (broken 

8. understreget behovet for at støtte 
uafhængig forskning i årsagerne til 
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homes) eller blot de vanskeligheder, der 
undertiden er med at forene familie- og 
arbejdsliv, dvs. situationer, hvor 
omsorgssvigt og mangel på grænser og 
kontrol over for børnene bliver stadig 
mere udbredt; - samfundsøkonomisk 
marginalisering eller fattigdom; -
skolefravær og nederlag i skolen; -
ungdomsarbejdsløshed; - udbredelse af 
voldelige billeder og voldelig adfærd 
gennem visse medier eller videospil; -
indtagelse af rusmidler og skadelige 
stoffer som cannabis eller umådeholden 
indtagelse af alkohol; - utilstrækkelig 
oplæring i og videregivelse af samfundets 
værdinormer som overholdelse af 
reglerne, solidaritet, gavmildhed, 
tolerance, respekt for andre, sans for 
selvkritik, indfølingsevne, værdsættelse af 
veludført arbejde osv., der i vores 
globaliserede samfund er erstattet af mere 
nytteorienterede værdier som 
individualisme, konkurrenceånd, 
umådeholdent forbrug af goder og 
vanedannende stoffer og under særlige 
omstændigheder en vis social anomi1;

ungdomskriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 46
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. påpeger, at der ved efterforskning og 
retsforfølgning af strafbare handlinger 
begået af unge lovovertrædere i 
forbindelse med skyldsspørgsmålet skal 
udvises opmærksomhed over for tilfælde 

                                                                                                                                                  
1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forebyggelse og håndtering af 
ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i EU", EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75.
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af kriminalitet, der kan involvere en form 
for tvang udøvet af f.eks. en kæreste eller 
kammerater, 

Or. en

Ændringsforslag 47
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 8 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. opfordrer de europæiske institutioner 
og medlemsstaterne til at gennemføre 
undersøgelser om årsager til 
ungdomskriminalitet ud fra et 
kønsperspektiv, f.eks. statistik om 
forskelle mellem kønnene i 
ungdomskriminalitet, eller de mest 
almindelige kønsbaserede faktorer, der 
forårsager ungdomskriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 48
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at familien er det første sted for 
oplæring i social adfærd, og at et udvidet 
familienetværk spiller en central rolle for 
forebyggelse og resocialisering;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 49
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at familien er det første sted for 
oplæring i social adfærd, og at et udvidet 
familienetværk spiller en central rolle for 
forebyggelse og resocialisering;

9. mener, at familien er det første sted for 
børns oplæring i social adfærd, og at et 
styrkende hjemligt miljø spiller en central 
rolle for forebyggelse og resocialisering;

Or. en

Ændringsforslag 50
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at familien er det første sted for 
oplæring i social adfærd, og at et udvidet 
familienetværk spiller en central rolle for 
forebyggelse og resocialisering;

9. mener, at familien er det første og mest 
kompetencegivenvede sted for børns 
oplæring i social adfærd, og at forældre 
også er ansvarlige for denne oplæring i 
overensstemmelse medlemsstaternes 
lovgivning og internationale aftale; et 
udvidet familienetværk kan spille en 
central rolle for forebyggelse og 
rehabilitering; finder, at der i betragtning 
af de aktuelle samfundsmæssige forhold 
og tendensen, hvorefter et stadig mindre 
antal mennesker understøttes af et bredt, 
stabilt familienetværk, er der et behov for 
nærmere at overveje alternative modeller, 
som f.eks. reserveforældre, og formulere 
nye kombinerede modeller på grundlag af 
data fra positive erfaringer;

Or. de



PE470.088v01-00 28/60 AM\875920DA.doc

DA

Ændringsforslag 51
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at familien er det første sted for 
oplæring i social adfærd, og at et udvidet 
familienetværk spiller en central rolle for 
forebyggelse og resocialisering;

9. mener, at familien er det første sted for 
børns oplæring i social adfærd, og at et
udvidet familienetværk spiller en central 
rolle for forebyggelse og social 
reintegration; er ligeledes af den 
opfattelse, at andre socioøkonomiske 
faktorer spiller en rolle for børns 
udvikling;

Or. fr

Ændringsforslag 52
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. minder om, at family mainstreaming, 
som indebærer, at familieperspektivet skal 
inddrages i forskellige politikker (fx 
social-, uddannelses- og 
finanspolitikkerne og i strafferetlige 
bestemmelser) er et vigtigt instrument med 
henblik på at koordinere bestræbelserne 
på at undgå en adfærd, der fører til 
ungdomskriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 53
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. erkender, at det offentlige skolesystem 
bidrager til socialisering af unge;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 54
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. erkender, at det offentlige skolesystem 
bidrager til socialisering af unge;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 55
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. erkender, at det offentlige skolesystem 
bidrager til socialisering af unge;

10. erkender, at det offentlige skolesystem 
også bidrager væsentligt til socialisering af 
unge, da skolen er det sted, hvor barnet 
for første gang på egen hånd kommer i 
kontakt med samfundet uden for familien;

Or. de

Ændringsforslag 56
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. erkender, at for at opfange de første 
tegn på kriminel adfærd er det nødvendigt 
med et stærk fokus på skoler, da de 
repræsenterer den næstvigtigste 
socialiserende faktor i den videre 
udvikling af sociale færdigheder hos 
unge; anbefaler, at medlemsstaterne 
træffer passende foranstaltninger, som 
f.eks. timer med psykologisk rådgivning i 
skolen, hvilket vil lette samarbejdet 
mellem forældre, skoler og 
psykologer/rådgivere med henblik på at 
yde støtte til børn i nød;

Or. en

Ændringsforslag 57
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. tilskynder de offentlig sociale 
myndigheder til eventuelt at varetage en 
overvågningsfunktion, der ikke bliver 
opfattet som stigmatisering eller tvang;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. tilskynder de offentlig sociale 
myndigheder til eventuelt at varetage en 

11. tilskynder de offentlig sociale 
myndigheder til eventuelt at overvåge 
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overvågningsfunktion, der ikke bliver 
opfattet som stigmatisering eller tvang;

afvigende adfærd og samtidig sikre, at det 
ikke bliver opfattet som stigmatisering eller 
tvang;

Or. en

Ændringsforslag 59
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. tilskynder de offentlig sociale 
myndigheder til eventuelt at varetage en 
overvågningsfunktion, der ikke bliver 
opfattet som stigmatisering eller tvang;

11. tilskynder de offentlig sociale 
myndigheder til eventuelt at overvåge 
adfærd og samtidig sikre, at det ikke bliver 
opfattet som stigmatisering eller tvang;
finder, at programmer, der er 
skræddersyede til konkrete tilfælde, dog 
har haft den største succes;

Or. de

Ændringsforslag 60
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre læreruddannelsen, gøre 
samarbejdet mellem forældre og lærere til 
noget positivt og tage hensyn til de unges 
mening i overensstemmelse med de 
gældende regler;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 61
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre læreruddannelsen, gøre
samarbejdet mellem forældre og lærere til 
noget positivt og tage hensyn til de unges 
mening i overensstemmelse med de 
gældende regler;

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre læreruddannelsen og styrke 
lærernes ansvarsfølelse over for de børn, 
de har i deres varetægt; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme et positivt 
samarbejde mellem forældre og lærere på 
den ene side og de offentlige sociale 
tjenester på den anden side og tage hensyn 
til børnenes og frem for alt de unges 
mening i overensstemmelse med de 
gældende regler

Or. de

Ændringsforslag 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre læreruddannelsen, gøre 
samarbejdet mellem forældre og lærere til 
noget positivt og tage hensyn til de unges 
mening i overensstemmelse med de 
gældende regler;

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre læreruddannelsen, styrke 
samarbejdet mellem forældre, lærere, 
sociale mæglere og 
ungdomsorganisationer og tage hensyn til 
de unges mening i overensstemmelse med 
de gældende regler;

Or. fr

Ændringsforslag 63
Antonyia Parvanova
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Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. anmoder de nationale 
uddannelsesmyndigheder om at udvikle 
uddannelsen af lærere, administrativt 
personale og andre grupper, der 
beskæftiger sig med børn og unge, f.eks., 
fagfolk på sundheds- og socialområdet og 
politiet, for at fremme måder at engagere 
unge mennesker i ligestilling mellem 
kønnene - dette bør omfatte forløb, hvor 
voksne medarbejdere undersøger deres 
egne synspunkter om ligestilling mellem 
kønnene og antagelser om unges rolle i 
samfundet med særlig vægt på voldelig og 
aggressiv adfærd;

Or. en

Ændringsforslag 64
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer skolerne til at fremme 
fritids-, kunst- og sportsaktiviteter;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer skolerne til at fremme fritids- 13. opfordrer forældrene og skolerne til at 
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, kunst- og sportsaktiviteter; fremme fritids-, kunst- og sportsaktiviteter 
som en nødvendig modvægt til det stadigt 
stigende præstationspres; i denne 
sammenhæng kan såkaldte 
storesøster/bror-projekter måske fungere 
som buffer, da de involverede personer 
ikke hører til den nærmeste familiekreds, 
og de unge mennesker på mange måder 
finder det lettere at drøfte problemer uden 
for denne, og disse personer kan tilbyde 
mere kompetente råd end jævnaldrende 
venner, der er den anden gruppe, de unge 
kan søge støtte hos; projekter af typen 
"lokale reservebedsteforældre" kunne 
opnå en tilsvarende virkning, der navnlig 
kan være nyttig i forbindelse med EØSU's 
sidstnævnte årsag - utilstrækkelig 
formidling af sociale værdier, solidaritet, 
respekt og empati; 

Or. de

Ændringsforslag 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer skolerne til at fremme fritids-
, kunst- og sportsaktiviteter;

13. opfordrer medlemsstaterne, de lokale 
myndigheder og skolerne til at fremme og 
organisere fritids-, kunst- og 
sportsaktiviteter med hjælp fra lokale 
foreninger;

Or. fr

Ændringsforslag 67
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. understreger, at det er af afgørende 
betydning at iværksætte en integreret og 
effektiv politik for skolen, det sociale 
område, familien og uddannelsesområdet, 
der bidrager til at videreformidle sociale 
og samfundsmæssige værdier og til tidlig 
socialisering af de unge, og at definere en 
politik til bekæmpelse af social 
udstødelse; mener, at det desuden er 
nødvendigt at definere en politik baseret 
på større økonomisk og social 
samhørighed med sigte på at udjævne de 
sociale uligheder og bekæmpe social 
udelukkelse og fattigdom med særlig 
fokus på børns fattigdom;

Or. en

Ændringsforslag 68
Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer medlemsstaterne til at 
støtte uddannelsespolitikker, der tager 
sigte på at forhindre uddannelsesfrafald 
og sammenholde bedste praksis på dette 
område;

Or. it

Ændringsforslag 69
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre 
gennemførelsen af Europa 2020- og ET 
2020-strategierne;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 70
Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. opfordrer de kompetente organer til at 
evaluere de offentlige politikker 
vedrørende effekten af alternative 
strafformer for mindreårige, betydningen af 
kønsstereotyper i ungdomskriminalitet, 
mediernes rolle, drenges og pigers 
forskellige erfaringer i forbindelse med 
vold samt forældrenes, skolernes og 
ungdomsorganisationernes rolle i 
bekæmpelsen af ungdomskriminalitet;

15. opfordrer de kompetente organer til at 
evaluere de offentlige politikker 
vedrørende effekten af alternative 
strafformer for mindreårige, betydningen af 
kønsstereotyper i ungdomskriminalitet, 
mediernes rolle, drenges og pigers 
forskellige erfaringer i forbindelse med 
vold samt forældrenes, skolernes og 
ungdomsorganisationernes rolle med 
hensyn til de konstaterede 
belastningsfaktorer;

Or. de

Ændringsforslag 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. opfordrer de kompetente organer til at 
evaluere de offentlige politikker 
vedrørende effekten af alternative 
strafformer for mindreårige, betydningen af 

15. opfordrer de kompetente organer til at 
evaluere de offentlige politikker 
vedrørende effekten af alternative 
strafformer for mindreårige, betydningen af 



AM\875920DA.doc 37/60 PE470.088v01-00

DA

kønsstereotyper i ungdomskriminalitet, 
mediernes rolle, drenges og pigers 
forskellige erfaringer i forbindelse med 
vold samt forældrenes, skolernes og 
ungdomsorganisationernes rolle i 
bekæmpelsen af ungdomskriminalitet;

kønsstereotyper i ungdomskriminalitet, 
mediernes rolle, drenges og pigers 
forskellige erfaringer i forbindelse med 
vold samt forældrenes, skolernes og 
ungdomsorganisationernes rolle i 
bekæmpelsen af ungdomskriminalitet;
opfordrer disse organer til at 
sammenholde deres erfaringer og praksis;

Or. fr

Ændringsforslag 72
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. opfordrer de kompetente organer til at 
evaluere de offentlige politikker 
vedrørende effekten af alternative 
strafformer for mindreårige, betydningen af 
kønsstereotyper i ungdomskriminalitet, 
mediernes rolle, drenges og pigers 
forskellige erfaringer i forbindelse med 
vold samt forældrenes, skolernes og 
ungdomsorganisationernes rolle i 
bekæmpelsen af ungdomskriminalitet;

15. opfordrer de kompetente organer til at 
evaluere effekten af alternative strafformer 
for mindreårige, betydningen af stereotyper
i ungdomskriminalitet, mediernes rolle, 
drenges og pigers forskellige erfaringer i 
forbindelse med vold samt forældrenes, 
skolernes og ungdomsorganisationernes 
rolle i bekæmpelsen af 
ungdomskriminalitet; opfordrer de 
kompetente organer til at være 
opmærksomme på køn, når de overvåger 
ungdomskriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 73
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer medlemsstaterne til at tage 
hensyn til principperne om at forhindre 
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strafbare forhold og gentagelsestilfælde, 
og (re)socialisere og (re) integrere 
lovovertrædere; understreger, at det er 
yderst vigtigt at tage hensyn til de behov 
og interesser, som ofre for unge 
kriminelle har;

Or. en

Ændringsforslag 74
Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer medlemsstaterne til - via 
nationale telemyndigheder - at sikre 
tilstrækkelig overvågning af og sanktioner 
for indhold og billeder i medier, der 
tilskynder til vold, sadisme, racisme og 
seksuel diskrimination, og fremme 
indhold i audiovisuelle medier og 
multimedier, der har en 
uddannelsesmæssig og lærerig værdi;

Or. it

Ændringsforslag 75
Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme og styrke 
rollen for frivillige foreninger, hvor de 
unge kan få erfaring med engagement og 
personlig og social ansvarlighed, og 
konstaterer, at en sådan oplevelse også fra 
et samfundsmæssigt synspunkt er meget 
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pædagogisk;

Or. it

Ændringsforslag 76
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
professionelle rådgivningsnetværk for 
familier og par, som har vanskeligt ved at 
varetage forældreskabet, og for 
problematiske unge med risikofyldt 
adfærd og forskellige former for 
afhængighed;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 77
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
professionelle rådgivningsnetværk for 
familier og par, som har vanskeligt ved at 
varetage forældreskabet, og for 
problematiske unge med risikofyldt adfærd 
og forskellige former for afhængighed;

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
professionelle rådgivningsnetværk for 
familier og par, som har vanskeligt ved at 
varetage forældreskabet, og for unge der 
har problemer med forskellige former for 
afhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 78
Angelika Werthmann
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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
professionelle rådgivningsnetværk for 
familier og par, som har vanskeligt ved at 
varetage forældreskabet, og for 
problematiske unge med risikofyldt adfærd 
og forskellige former for afhængighed;

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
professionelle rådgivningsnetværk navnlig 
netværk, der arbejder på området mellem 
familier og de offentlige sociale 
myndigheder; forældre vil i mange 
tilfælde gerne søge rådgivning, men vil 
tøve med at søge den hos de sociale 
myndigheder - det samme gælder for unge 
der har problemer, og som søger et sikkert 
tilflugtssted, uden at de straks skal stå 
over for statsmagten gennem den 
offentlige sociale myndighed;

Or. de

Ændringsforslag 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. understreger vigtigheden af, at der 
bevidstgøres om ligestilling fra en ung 
alder, da en diskriminerende opfattelse af 
kvinder i en ung alder kan have en 
negativ indvirkning på vold mod kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 80
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer medlemsstaterne til at yde 
indvandrere særlig støtte, sikre adgangen 
til bolig, grundskoleuddannelse, 
sundhedsydelser og arbejdsmarkedet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme gennemførelsen af 
foranstaltninger vedrørende rådgivning af 
unge, som har socialiseringsproblemer, 
bekæmpelsen af forskelsbehandling af 
medlemmer af deres oprindelsessamfund 
og udarbejdelsen og iværksættelsen af 
programmer til bekæmpelse af vold på 
grundlag af social oprindelse;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme gennemførelsen af foranstaltninger 
vedrørende rådgivning af unge, som har 
socialiseringsproblemer, bekæmpelsen af 
forskelsbehandling af medlemmer af deres 
oprindelsessamfund og udarbejdelsen og 

18. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme gennemførelsen af foranstaltninger 
med henblik på at støtte unge, som har 
socialiseringsproblemer, bekæmpelsen af 
forskelsbehandling af medlemmer af deres 
oprindelsessamfund og udarbejdelsen og 
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iværksættelsen af programmer til 
bekæmpelse af vold på grundlag af social 
oprindelse;

iværksættelsen af programmer til 
bekæmpelse af vold på grundlag af social 
oprindelse;

Or. fr

Ændringsforslag 83
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. understreger, at unge, som lever i 
fattigdom, har større risiko for at møde 
vanskeligheder, og opfordrer de 
kompetente institutioner til at overveje at 
arbejde med de familier, der er i 
vanskeligheder, som alternativ til at 
anbringe barnet i familiepleje;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. understreger, at unge, som lever i 
fattigdom, har større risiko for at møde 
vanskeligheder, og opfordrer de 
kompetente institutioner til at overveje at 
arbejde med de familier, der er i 
vanskeligheder, som alternativ til at 
anbringe barnet i familiepleje;

19. understreger, at unge, som lever i 
fattigdom, har større risiko for at møde 
vanskeligheder, og opfordrer de 
kompetente institutioner i alle 
medlemsstaterne til at overveje at arbejde 
med de familier, der er i vanskeligheder, 
som alternativ til at anbringe barnet i 
familiepleje;

Or. en
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Ændringsforslag 85
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. påpeger, at for at øge børn og unges 
chancer i livet, er det afgørende at 
bekæmpe fattigdom og diskrimination, 
sikre adgang til ordentlig uddannelse, 
bolig, faciliteter for unge, osv.;

Or. en

Ændringsforslag 86
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. bevidner det pædagogisk gavnlige ved 
at lade de unge komme til orde for at 
undgå en blind og uovervejet 
tryghedspolitik, som det fremgår af det 
europæiske projekt "Ved I, hvor jeres 
barn er lige nu?", der er et redskab for 
forebyggelsesindsatsen;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. bevidner det pædagogisk gavnlige ved 
at lade de unge komme til orde for at 
undgå en blind og uovervejet 

20. er overbevist om det pædagogisk 
gavnlige ved at lade de unge komme til 
orde med henblik på at løse problemet 
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tryghedspolitik, som det fremgår af det 
europæiske projekt "Ved I, hvor jeres barn 
er lige nu?", der er et redskab for 
forebyggelsesindsatsen;

med ungdomskriminalitet 
hensigtsmæssigt, som det fremgår af det 
europæiske projekt "Ved I, hvor jeres barn 
er lige nu?", der er et redskab for 
forebyggelsesindsatsen;

Or. fr

Ændringsforslag 88
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. bevidner det pædagogisk gavnlige ved 
at lade de unge komme til orde for at 
undgå en blind og uovervejet 
tryghedspolitik, som det fremgår af det 
europæiske projekt "Ved I, hvor jeres barn 
er lige nu?", der er et redskab for 
forebyggelsesindsatsen;

20. er overbevist om betydningen af, at 
forældre aktivt inddrages i 
ungdomskriminalitetsforebyggelse;
anerkender det pædagogisk gavnlige ved 
nationale oplysningskampagner eller 
hjælpetjenester, der er fokuseret på at 
hjælpe forældrene med "at tyde 
signalerne" i deres børns adfærd; 
anbefaler at inddrage teenagere og 
forældre i udformningen og lanceringen 
af offentlige oplysningskampagner om 
ungdomskriminalitet for at undgå en blind 
og uovervejet tryghedspolitik, som det 
fremgår af det europæiske projekt "Ved I, 
hvor jeres barn er lige nu?"; 

Or. en

Ændringsforslag 89
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at mænds og kvinders 
behov ofte giver sig udtryk forskelligt;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 90
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at mænds og kvinders 
behov ofte giver sig udtryk forskelligt;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 91
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. understreger, at mænds og kvinders 
behov ofte giver sig udtryk forskelligt;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 92
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. påpeger, at nyere forskning har vist, 
at fædre, der er involveret i deres børns liv 
umiddelbart før og efter fødslen, påtager 
sig en mere aktiv rolle i børnenes opvækst 
i de efterfølgende år; understreger i denne 
henseende nødvendigheden af at 
fremskynde bestræbelserne på at lukke de 
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eksisterende løngab mellem mænd og 
kvinder, som har indflydelse på 
udnyttelsen af barsels-, forældre- og 
familieorlov;

Or. en

Ændringsforslag 93
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. insisterer på, at arten af og årsagerne 
til kvindelige unges kriminalitet bør 
undersøges med henblik på at formulere 
en politik, der er tilpasset kvindelige 
gerningsmænd;

Or. en

Ændringsforslag 94
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer institutionerne til at 
erhverve et mere indgående kendskab til 
de behov, som drenge og mænd giver 
udtryk for vedrørende lige muligheder og 
forening af arbejdsliv og familieliv;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 95
Marije Cornelissen
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Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer institutionerne til at 
erhverve et mere indgående kendskab til 
de behov, som drenge og mænd giver 
udtryk for vedrørende lige muligheder og 
forening af arbejdsliv og familieliv;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. anser det for at være af afgørende 
betydning at fremme familievenlige 
politikker (bl.a. gennem nye kriterier for 
virksomheders sociale ansvar), især for 
familier med enlige forsørgere, således at 
de får de nødvendige forudsætninger for 
at forene familieliv og arbejdsliv;

Or. it

Ændringsforslag 97
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer medlemsstaterne og
arbejdsmarkedets parter til at sørge for en 
bedre aflønning af erhverv i 
børnepasnings- og 
undervisningssektoren;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 98
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at sørge for en 
bedre aflønning af erhverv i 
børnepasnings- og 
undervisningssektoren;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at sørge for en 
bedre aflønning af erhverv i 
børnepasnings- og undervisningssektoren;

23. opfordrer medlemsstaterne, 
arbejdsmarkedets parter og den private 
undervisningssektor til at undersøge 
mulighederne for en passende aflønning 
af erhverv i børnepasnings- og 
undervisningssektoren;

Or. en

Ændringsforslag 100
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 23
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at sørge for en 
bedre aflønning af erhverv i 
børnepasnings- og 
undervisningssektoren;

23. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at tilbyde flere 
muligheder for forældre til at være aktivt 
involveret i deres børns liv fra starten ved 
at give ordentlig barsels- og fædreorlov, 
børnepasningsorlov samt muligheder for 
at tilpasse arbejdstiden for både mødre og 
fædre til plejeopgaver;

Or. en

Ændringsforslag 101
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at sørge for en 
bedre aflønning af erhverv i 
børnepasnings- og undervisningssektoren;

23. opfordrer medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at organisere 
passende uddannelsesprogrammer og 
sørge for en bedre aflønning af erhverv i 
børnepasnings- og undervisningssektoren;

Or. fr

Ændringsforslag 102
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer institutionerne til at indlede 
overvejelser om nationale værdier skabt 
ved mænds og kvinders arbejde i hjemmet, 
og undersøge, om der foregår 
forskelsbehandling på grundlag af køn;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer institutionerne til at indlede 
overvejelser om nationale værdier skabt 
ved mænds og kvinders arbejde i hjemmet, 
og undersøge, om der foregår 
forskelsbehandling på grundlag af køn;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 104
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer institutionerne til at indlede 
overvejelser om nationale værdier skabt 
ved mænds og kvinders arbejde i hjemmet, 
og undersøge, om der foregår 
forskelsbehandling på grundlag af køn;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 105
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 25
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. opfordrer institutionerne til at 
anerkende erhvervsarbejde og 
hjemmearbejde, navnlig for kvinder, målt 
i livscyklus;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 106
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. opfordrer institutionerne til at 
anerkende erhvervsarbejde og 
hjemmearbejde, navnlig for kvinder, målt i 
livscyklus;

25. opfordrer medlemsstaterne og 
institutionerne til at undersøge 
mulighederne for at tage hensyn til
erhvervsarbejde og arbejde i hjemmet i de 
nationale sociale sikringsordninger;

Or. en

Ændringsforslag 107
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. henstiller til medlemsstaterne at 
vedtage programmer til resocialisering og 
social reintegration af unge kriminelle og 
uafhængig af social status føre en nul 
tolerance-retspolitik over for voksne, der 
tilskynder unge til kriminalitet ved f.eks. 
at lette adgangen til hårde stoffer, 
cannabis og andre skadelige produkter;

udgår

Or. en



PE470.088v01-00 52/60 AM\875920DA.doc

DA

Ændringsforslag 108
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. henstiller til medlemsstaterne at 
vedtage programmer til resocialisering og 
social reintegration af unge kriminelle og 
uafhængig af social status føre en nul 
tolerance-retspolitik over for voksne, der 
tilskynder unge til kriminalitet ved f.eks. at 
lette adgangen til hårde stoffer, cannabis og 
andre skadelige produkter;

26. henstiller til medlemsstaterne at 
vedtage programmer til 
uddannelsesmæssig og social reintegration 
af unge kriminelle og uafhængig af social 
status føre en nul tolerance-retspolitik over 
for voksne, der tilskynder unge til 
kriminalitet ved f.eks. at lette adgangen til 
hårde stoffer, cannabis og andre skadelige 
produkter;

Or. fr

Ændringsforslag 109
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. henstiller til medlemsstaterne at 
vedtage programmer til resocialisering og 
social reintegration af unge kriminelle og 
uafhængig af social status føre en nul 
tolerance-retspolitik over for voksne, der 
tilskynder unge til kriminalitet ved f.eks. at 
lette adgangen til hårde stoffer, cannabis 
og andre skadelige produkter;

26. henstiller til medlemsstaterne at 
vedtage programmer til resocialisering og 
social reintegration af unge kriminelle og 
uafhængig af social status føre en nul 
tolerance-retspolitik over for voksne, der 
tilskynder unge til kriminalitet ved f.eks. at 
lette adgangen til stoffer;

Or. fr

Ændringsforslag 110
Anna Záborská
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Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. opfordrer medlemsstaterne til at tage 
hensyn til, at piger udgør en minoritet 
blandt unge kriminelle, og at anerkende 
behovet for at tilpasse de vilkår, som unge 
kvindelige lovovertrædere tilbageholdes, 
retsforfølges og straffes under;

Or. en

Ændringsforslag 111
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. opfordrer medlemsstaterne til at være 
særlig opmærksomme på familier og 
skoler, mindreåriges almindelige, 
videregående og erhvervsmæssige 
uddannelse, børns fritidsaktiviteter, 
erhvervsmæssig aktivitet, undervisning af 
mindreårige, deres forældre, lærere og 
andre fagfolk om retlige spørgsmål; 
tilvejebringe oplysninger om 
konsekvenserne af narkotikamisbrug og 
om uformelle grupper af mindreårige 
samt yde psykologisk bistand til børn og 
deres forældre; 

Or. lt

Ændringsforslag 112
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 26 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

26b. opfordrer alle statslige, offentlige og 
private institutioner, som f.eks. skoler, 
ansvarlige i forbindelse med skolefravær, 
politi, støtteagenturer og andre til at være 
opmærksomme på forskelle mellem 
drenge og piger i forbindelse med 
overvågning, forebyggelse og bekæmpelse 
af ungdoms kriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
deres foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge og forstærke 
samarbejdet mellem de berørte 
enkeltpersoner og miljøer, såsom familie, 
skole, det offentlige rum og medierne; 
understreger betydningen af at gennemføre 
oplysningskampagner om de forskellige 
former for vold mod kvinder og bekæmpe 
kønsdiskriminerende stereotyper;

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
deres foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge og forstærke 
samarbejdet mellem de berørte 
enkeltpersoner og miljøer, såsom familie, 
skole, det offentlige rum, medierne og 
ungdomsorganisationerne; understreger 
betydningen af at gennemføre 
oplysningskampagner om de forskellige 
former for vold mod kvinder og bekæmpe 
kønsdiskriminerende stereotyper;

Or. fr

Ændringsforslag 114
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 27
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
deres foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge og forstærke 
samarbejdet mellem de berørte 
enkeltpersoner og miljøer, såsom familie, 
skole, det offentlige rum og medierne; 
understreger betydningen af at gennemføre
oplysningskampagner om de forskellige 
former for vold mod kvinder og bekæmpe 
kønsdiskriminerende stereotyper;

27. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke deres 
foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge og forstærke 
samarbejdet mellem de berørte 
enkeltpersoner og miljøer, såsom familie, 
skole, det offentlige rum og medierne; 
understreger betydningen af at gennemføre 
oplysningskampagner om de forskellige 
former for vold mod kvinder og bekæmpe 
kønsdiskriminerende stereotyper;

Or. en

Ændringsforslag 115
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
deres foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge og forstærke 
samarbejdet mellem de berørte 
enkeltpersoner og miljøer, såsom familie, 
skole, det offentlige rum og medierne; 
understreger betydningen af at gennemføre 
oplysningskampagner om de forskellige 
former for vold mod kvinder og bekæmpe 
kønsdiskriminerende stereotyper;

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 
deres foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge gennem 
specifikke initiativer på 
uddannelsesområdet og bekæmpelse af 
kønsdiskriminerende stereotyper samt 
gennem øget samarbejde mellem de berørte 
enkeltpersoner og miljøer, såsom familie, 
skole, det offentlige rum og medierne; 
understreger betydningen af at gennemføre
oplysningskampagner om de forskellige 
former for vold mod kvinder og bekæmpe 
kønsdiskriminerende stereotyper;
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at oprette en database 
over anbefalinger til forebyggelse af 
ungdomskriminalitet;

Or. lt
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Ændringsforslag 116
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27a. opfordrer medlemsstaterne til at 
støtte og fremme de operationelle 
programmer, der er iværksat i forbindelse 
med Den Europæiske Alliance for 
Familier; opfordrer Kommissionen til at 
intensivere bestræbelserne på at udvikle 
redskaber til systematisering af 
udvekslingen af god praksis og forskning 
på dette område;

Or. fr

Ændringsforslag 117
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer institutionerne til at 
anerkende betydningen af 
familiemedlemmernes opdragerrolle og 
koncentrere sig om de ældres rolle, efter 
de har forladt arbejdsmarkedet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118
Sari Essayah

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

28a. opfordrer medlemsstaterne til at søge 
løsninger, der er så familieorienterede
som muligt i stedet for centraliserede 
institutionelle løsninger, hvis et barn eller 
en ung skal i pleje og anbringes uden for 
familien;

Or. fi

Ændringsforslag 119
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28a. opfordrer medlemsstaterne til at 
indføre skolebaserede programmer, der er 
fokuseret på forbedring af skolemiljøet, 
konfliktløsning og mæglingskompetencer;

Or. en

Ændringsforslag 120
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. opfordrer staterne til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
kvinder og mænd i højere grad kan vælge, 
hvorledes de vil forene familieliv og 
arbejdsliv;

udgår

Or. en



PE470.088v01-00 58/60 AM\875920DA.doc

DA

Ændringsforslag 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. opfordrer staterne til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for, at kvinder 
og mænd i højere grad kan vælge, 
hvorledes de vil forene familieliv og 
arbejdsliv;

29. opfordrer de offentlige myndigheder til 
at træffe de nødvendige foranstaltninger for 
at gøre det muligt for kvinder og mænd at
forene familieliv og arbejdsliv;

Or. fr

Ændringsforslag 122
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. opfordrer staterne til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for, at kvinder 
og mænd i højere grad kan vælge, 
hvorledes de vil forene familieliv og 
arbejdsliv;

29. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for, at kvinder 
og mænd bedre kan forene familieliv og 
arbejdsliv ved bl.a. at tilbyde ordentlig 
barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov og 
børnepasningsorlov, og ved at sikre 
tilstrækkelig adgang til økonomisk 
overkommelige børnepasningsordninger;

Or. en

Ændringsforslag 123
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. opfordrer staterne til at træffe de 29. opfordrer de offentlige myndigheder til 
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nødvendige foranstaltninger for, at kvinder 
og mænd i højere grad kan vælge, 
hvorledes de vil forene familieliv og 
arbejdsliv;

at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for, at kvinder og mænd i højere grad kan 
vælge, hvorledes de vil forene familieliv og 
arbejdsliv idet der tages behørigt hensyn 
til princippet om ligestilling mellem 
kvinder og mænd;

Or. fr

Ændringsforslag 124
Marije Cornelissen

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme en skattepolitik, som tager hensyn 
til de økonomiske forpligtelser, bl.a. 
udgifterne til forskellige former for 
børnepasning;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme en skattepolitik, som tager hensyn 
til de økonomiske forpligtelser, bl.a.
udgifterne til forskellige former for 
børnepasning;

30. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme en skattepolitik, som fremmer 
tildeling af flere ressourcer til udgifterne 
til forskellige former for børnepasning;

Or. en
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Ændringsforslag 126
Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. opfordrer Europa-Kommissionen og 
medlemsstaterne til yderligere at øge 
bevidstheden og lancere kampagner og 
programmer om sikkerhed på internettet;
finder, at de først og fremmest bør 
fokusere på at oplyse forældre om 
risikoen ved børns ubegrænsede brug af 
internettet, og hvordan børn kan beskyttes 
mod ulovligt og skadeligt indhold på 
nettet;

Or. en

Ændringsforslag 127
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe konstruktive 
foranstaltninger til støtte for kvinder og 
mænd, navnlig med henblik på at gøre det 
lettere for dem at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet efter en periode, hvor de 
har passet deres egne børn, ved at fremme 
politikker, der tager sigte på at lette (gen) 
indtræden på arbejdsmarkedet med 
henblik på at sætte dem i stand til at 
genvinde økonomisk uafhængighed;

Or. fr


