
AM\875920EL.doc PE470.088v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2010/2017(INI)

2.9.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 127

Σχέδιο έκθεσης
Anna Záborská
(PE448.877v03-00)

Η συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την ισότητα ανδρών και 
γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων
(2010/2017(INI))



PE470.088v01-00 2/65 AM\875920EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\875920EL.doc 3/65 PE470.088v01-00

EL

Τροπολογία 1

Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση της 
Διυπουργικής Επιτροπής του Συμβουλίου 
της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με τις νέες μεθόδους 
αντιμετώπισης της νεανικής 
παραβατικότητας και το ρόλο της 
δικαιοσύνης ανηλίκων (Συλ. (2003) 20) 
της 24ης Σεπτεμβρίου 2003,

Or. en

Τροπολογία 2
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο με 
τίτλο «Βελτίωση της ψυχικής υγείας του 
πληθυσμού - Προς μια στρατηγική 
σχετικά με την ψυχική υγεία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2005)484) το 
οποίο αναφέρεται κυρίως στο δημόσιο 
κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα 
ποινικά και δικαστικά συστήματα από τις 
διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών,

Or. fr

Τροπολογία 3
Anna Záborská
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την προσέγγιση της 
Επιτροπής και την απάντηση του 
Κοινοβουλίου στη στρατηγική της ΕΕ για 
τα δικαιώματα του παιδιού, όπως 
εγκρίθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008, 

Or. en

Τροπολογία 4
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του 
Επιτρόπου για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
με τίτλο «Τα παιδιά και η δικαιοσύνη των 
ανηλίκων: πεδία βελτίωσης», 
CommDH/IssuePaper(2009)1, της 
19ης Ιουνίου 2009,

Or. fr

Τροπολογία 5
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση της 
Διυπουργικής Επιτροπής του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με την κοινωνική 
απάντηση στη νεανική παραβατικότητα 
(Συλ. (87) 20E), της 17ης Σεπτεμβρίου 
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1987,

Or. en

Τροπολογία 6
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο του 
Συμβουλίου της Ένωσης 17593/09 
CRIMORG 187, της 15ης Δεκεμβρίου 
2009,

Or. fr

Τροπολογία 7
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Πρόληψη της 
εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» (COM(2004)165),

Or. fr

Τροπολογία 8
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο "Η 
πρόληψη της νεανικής 
εγκληματικότητας, οι τρόποι 
αντιμετώπισής της και ο ρόλος της 
δικαιοσύνης των ανηλίκων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση"1,

Or. fr

Τροπολογία 9
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την 
εγκληματικότητα των νέων και το ρόλο 
των γυναικών, της οικογένειας και της 
κοινωνίας1,
1 ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 344.

Or. en

Τροπολογία 10
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού ως προς το θέμα της 

διαγράφεται

                                               
1 ΕΕ C 110, 9.5.2006, σ. 75.
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πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην 
αγορά εργασίας ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι γυναίκες και οι άνδρες που 
το επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά 
στις δημόσιες και ατομικές προσπάθειες 
που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
εγκληματικότητας και της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων·

Or. en

Τροπολογία 11
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού ως προς το θέμα της 
πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην 
αγορά εργασίας ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι γυναίκες και οι άνδρες που 
το επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά 
στις δημόσιες και ατομικές προσπάθειες 
που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
εγκληματικότητας και της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού ως προς το θέμα της 
πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 

1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού ως προς το θέμα της 
πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 



PE470.088v01-00 8/65 AM\875920EL.doc

EL

γυναίκες και οι άνδρες που το επιθυμούν 
να συμμετάσχουν ενεργά στις δημόσιες και 
ατομικές προσπάθειες που αποσκοπούν
στον περιορισμό της εγκληματικότητας 
και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των 
νέων·

γυναίκες και οι άνδρες που το επιθυμούν 
να συμμετάσχουν ενεργά στις δημόσιες και 
ατομικές προσπάθειες που αποσκοπούν
στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης της
εγκληματικότητας των νέων, ιδίως των 
βίαιων εγκλημάτων, και της αυξανόμενης
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων, η 
οποία υποδηλώνει ανησυχητική έλλειψη 
υπευθυνότητας και ανεκτικότητας·

Or. de

Τροπολογία 13
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού ως προς το θέμα της 
πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 
γυναίκες και οι άνδρες που το επιθυμούν 
να συμμετάσχουν ενεργά στις δημόσιες και 
ατομικές προσπάθειες που αποσκοπούν 
στον περιορισμό της εγκληματικότητας και 
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των 
νέων·

1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού ως προς το θέμα της 
πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι
γυναίκες και οι άνδρες που το επιθυμούν 
να συμμετάσχουν ενεργά στις δημόσιες και 
ατομικές προσπάθειες που αποσκοπούν 
στον περιορισμό της εγκληματικότητας και 
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των 
νέων και στη διαμόρφωση ατομικής και 
κοινωνικής συνείδησης·

Or. lt

Τροπολογία 14
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
ξεκινήσει ένας προβληματισμός σχετικά 
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με το θέμα της εργασίας στο σπίτι, πάνω 
στην έννοια της διάκρισης που συνδέεται 
με τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των 
δύο φύλων η οποία επηρεάζει τις επιλογές 
των γονέων και τη χρήση των αδειών 
μητρότητας, πατρότητας, υιοθεσίας, 
γονικής και οικογενειακής άδειας, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές οι 
διακρίσεις αποτελούν μορφές διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 15
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως 
τον κύριο μοχλό δημόσιας δράσης για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων του 
παιδιού και επιβάλλει στα κράτη μέλη 
υποχρεώσεις ενεργού στήριξης των 
γονέων·

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως 
τον κύριο μοχλό δημόσιας δράσης για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων του 
παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 16
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
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Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως 
τον κύριο μοχλό δημόσιας δράσης για την
ικανοποίηση των συμφερόντων του 
παιδιού και επιβάλλει στα κράτη μέλη 
υποχρεώσεις ενεργού στήριξης των 
γονέων·

Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως 
τον κύριο μοχλό δημόσιας δράσης για την
κάλυψη των αναγκών και υπέρ του 
βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών τους 
και υπενθυμίζει επίσης ότι τα κράτη έχουν 
αναλάβει τη δέσμευση να παρέχουν κάθε 
βοήθεια στους γονείς στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης των γονικών τους 
υποχρεώσεων·

Or. de

Τροπολογία 17
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως 
τον κύριο μοχλό δημόσιας δράσης για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων του 
παιδιού και επιβάλλει στα κράτη μέλη
υποχρεώσεις ενεργού στήριξης των 
γονέων·

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού αναγνωρίζει την αρχή σύμφωνα 
με την οποία οι γονείς ή, ενδεχομένως, ο 
νόμιμος κηδεμόνας έχουν την κύρια 
ευθύνη για την ικανοποίηση των 
συμφερόντων του παιδιού και επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά 
την αρχή αυτή·

Or. en

Τροπολογία 18
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει ότι, μαζί με τους 
γονείς, οι νηπιαγωγοί και άλλα άτομα που 
παρέχουν φροντίδα μπορούν να έχουν 
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καίρια συμβολή στην προστασία των 
παιδιών από τη βία και την εγκληματική 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 19
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι ύποπτοι, 
περιλαμβανομένων των νεαρών υπόπτων, 
είναι αθώοι μέχρις αποδείξεως του 
εναντίου και ότι απολαύουν όλων των 
δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη σύμφωνα 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
υποστηρίζει ενεργά τον οδικό χάρτη 
σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα και 
προσβλέπει στην επικείμενη πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με τους ευάλωτους 
υπόπτους·

Or. en

Τροπολογία 20
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων και ότι δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 

διαγράφεται
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γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών 
και των ανδρών στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων και ότι δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών 
και των ανδρών στην αγορά εργασίας·

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων·  

Or. en

Τροπολογία 22
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων και ότι δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας·

3. τονίζει το γεγονός ότι οι
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες  της 
εγκληματικότητας των νέων εξακολουθούν 
να μην έχουν υποβληθεί σε ενδελεχή 
επιστημονική μελέτη, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν μοντέλα για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των αιτίων 
του προβλήματος· οι συζητήσεις που 
έγιναν στο παρελθόν δεν έθεσαν με την 
ίδια ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
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γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 23
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων και ότι δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας·

3. τονίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
καθώς και οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς 
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων και ότι δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων και ότι δεν θέτουν με την ίδια 
ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων 
γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών 
και των ανδρών στην αγορά εργασίας·

3. τονίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί
παράγοντες της εγκληματικότητας των 
νέων ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η 
στερεοτυποποίηση μεγάλων 
πληθυσμιακών ομάδων·



PE470.088v01-00 14/65 AM\875920EL.doc

EL
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Τροπολογία 25
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι απαιτείται αντικειμενική 
αξιολόγηση της προστιθέμενης 
μακροοικονομικής αξίας 
μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των νέων με την 
οικοδόμηση και τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας 
των κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να 
υποβάλλει άνδρες και γυναίκες σε 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την 
επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης, γεγονός 
το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις 
φιλοδοξίες της Ένωσης για την επίτευξη 
μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής 
οικονομίας προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών τους σχέσεων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 27
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να 
υποβάλλει άνδρες και γυναίκες σε 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την 
επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης, γεγονός 
το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις 
φιλοδοξίες της Ένωσης για την επίτευξη 
μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής 
οικονομίας προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών τους σχέσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να 
υποβάλλει άνδρες και γυναίκες σε 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την 
επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης, γεγονός 
το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις 
φιλοδοξίες της Ένωσης για την επίτευξη 
μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής 
οικονομίας προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών τους σχέσεων·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 29
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να 
υποβάλλει άνδρες και γυναίκες σε 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την 
επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης, γεγονός 
το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις 
φιλοδοξίες της Ένωσης για την επίτευξη 
μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής 
οικονομίας προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες των ανθρώπων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών τους σχέσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να 
υποβάλλει άνδρες και γυναίκες σε συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις για την επίτευξη 
μεγαλύτερης απόδοσης, γεγονός το οποίο 
έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες της 
Ένωσης για την επίτευξη μιας 
ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
ανθρώπων στο πλαίσιο των κοινωνικών 
τους σχέσεων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να 
υποβάλλει άνδρες και γυναίκες σε συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις για την επίτευξη 
μεγαλύτερης απόδοσης, μεταξύ άλλων με 
λανθασμένο τρόπο, δεδομένου ότι τούτο 
καταλήγει σε υπερβολικές υπερωρίες, 
άγχος και εργασιακό κάματο, γεγονός το 
οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις 
φιλοδοξίες της Ένωσης για την επίτευξη 
μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής 
οικονομίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες 
των ανθρώπων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών τους σχέσεων·
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Or. fi

Τροπολογία 31
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκτιμά ότι, προκειμένου να προληφθεί 
η εγκληματική συμπεριφορά, γονείς, 
δάσκαλοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των 
παιδιών - να είναι ασφαλή και να ζουν σε 
ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχουν 
θετικά πρότυπα ρόλων και να 
προστατεύονται από την έκθεση στη βία·

Or. en

Τροπολογία 32
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι το επίσημο 
εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να 
χρησιμεύσει ως βασική πηγή 
ευαισθητοποίησης στο θέμα της βίας 
κατά των γυναικών και της κατάρριψης 
και εξάλειψης των στερεοτύπων που 
βασίζονται στο φύλο· οι αποτελεσματικές 
πρακτικές στον τομέα αυτό 
περιλαμβάνουν την εξάλειψη των 
στερεοτύπων με βάση το φύλο στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, την 
καθιέρωση κατάρτισης για τη διαχείριση 
της επιθετικής συμπεριφοράς, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης για 
την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου 
για δασκάλους και την παροχή ειδικών 
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μαθημάτων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 33
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εισαγωγικό τμήμα

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υιοθετεί τους ακόλουθους ορισμούς 
των «Στοιχειωδών Κανόνων των 
Ηνωμένων Εθνών για την Απονομή 
Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους (Κανόνες του 
Πεκίνου)» οι οποίοι αποτελούν τη μόνη 
διεθνή νομική πράξη που αποδίδει ορισμό 
στην «εγκληματικότητα των νέων»
(παράγραφος 2.2):

5. υιοθετεί τον ακόλουθο ορισμό του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την
«εγκληματικότητα των νέων»1:«νέος» 
είναι το άτομο που είναι σε ηλικία να 
είναι ποινικά καταλογιστό αλλά δεν είναι 
ενήλικο· ωστόσο,  η έννοια αυτή θα 
μπορούσε να επεκταθεί επίσης στα άτομα 
ακριβώς πριν και μετά τις ηλικίες αυτές· 
«εγκληματικότητα" σημαίνει δράσεις που 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της 
ποινικής νομοθεσίας· σε ορισμένες χώρες 
επεκτείνεται επίσης σε αντικοινωνικές 
και/ή αποκλίνουσες συμπεριφορές που 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της 
διοικητικής ή αστικής νομοθεσίας, ενώ 
το σύστημα δικαιοσύνης για τους 
ανηλίκους ορίζεται ως η τυπική 
συνιστώσα μιας ευρύτερης προσέγγισης 
για την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας των νέων· εκτός από 
τα δικαστήρια ανηλίκων, περιλαμβάνει 
επίσης επίσημους φορείς ή υπηρεσίες 
όπως η αστυνομία, η υπηρεσία δίωξης, ο 
κλάδος των νομικών, η δικαστική 
επιτήρηση και τα σωφρονιστικά 
ιδρύματα που συνεργάζονται στενά με 
συναφείς υπηρεσίες όπως υπηρεσίες 
υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόνοιας και μη 

                                               
 Ψήφισμα 40/33 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Νοεμβρίου 1985.
1 Συμβούλιο της Ευρώπης, Τα παιδιά και η δικαιοσύνη των ανηλίκων, Οκτώβριος 2009



AM\875920EL.doc 19/65 PE470.088v01-00

EL

κυβερνητικούς οργανισμούς όπως για την 
υποστήριξη των θυμάτων και των 
μαρτύρων·

Or. en

Τροπολογία 34
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων είναι μία ειδική συνιστώσα της 
εγκληματικότητας στο σύνολό της και ότι 
το επίπεδό της χρησιμεύει για τη μέτρηση 
της ηθικότητας της κοινωνίας·

Or. lt

Τροπολογία 35
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, 
τα φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών 
βιασμών, την πρόωρη σεξουαλικοποίηση 
και την παιδική πορνογραφία που 
προωθούνται κυρίως μέσω του 
διαδικτύου, την κατάχρηση προϊόντων 
που καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται 
με ένεση, τις διαταραχές της διατροφικής 
συμπεριφοράς, τις ακρότητες στις οποίες 
οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
θύτες και θύματα·

διαγράφεται



PE470.088v01-00 20/65 AM\875920EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 36
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
παιδική πορνογραφία που προωθούνται
κυρίως μέσω του διαδικτύου, την 
κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις
διαταραχές της διατροφικής 
συμπεριφοράς, τις ακρότητες στις οποίες
οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
θύτες και θύματα·

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
παιδική πορνογραφία που προωθούνται 
μέσω του διαδικτύου, την κατάχρηση 
προϊόντων που καπνίζονται, πίνονται ή 
λαμβάνονται με ένεση, τις ακρότητες στις 
οποίες οι έφηβοι μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα θύτες και θύματα·

Or. en

Τροπολογία 37
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
παιδική πορνογραφία που προωθούνται 
κυρίως μέσω του διαδικτύου, την 
κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις 
διαταραχές της διατροφικής 
συμπεριφοράς, τις ακρότητες στις οποίες 

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
παιδική πορνογραφία με τα οποία 
ενδέχεται να έρθουν σε επαφή τα νεαρά 
άτομα μέσω του διαδικτύου, την 
κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις 
διαταραχές της διατροφικής 



AM\875920EL.doc 21/65 PE470.088v01-00

EL

οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
θύτες και θύματα·

συμπεριφοράς, που οφείλονται κατά 
κανόνα σε πιέσεις του περίγυρου, 
συνειδητές ή μη, σε συνδυασμό με τη 
χαμηλή αυτοεκτίμηση των εφήβων και 
συνδέονται με κάθε άλλο είδος 
ακρότητας·

Or. de

Τροπολογία 38
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
παιδική πορνογραφία που προωθούνται 
κυρίως μέσω του διαδικτύου, την 
κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις 
διαταραχές της διατροφικής 
συμπεριφοράς, τις ακρότητες στις οποίες 
οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
θύτες και θύματα·

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών,
την παρενόχληση και τον εκφοβισμό και
την έκθεση στην παιδική πορνογραφία, την 
κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται, 
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση·

Or. en

Τροπολογία 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα 
των νέων συνδέεται επίσης με τα 
επικίνδυνα παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα 
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φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
παιδική πορνογραφία που προωθούνται
κυρίως μέσω του διαδικτύου, την
κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται,
πίνονται ή λαμβάνονται με ένεση, τις
διαταραχές της διατροφικής 
συμπεριφοράς, τις ακρότητες στις οποίες 
οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
θύτες και θύματα·

φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, 
την πρόωρη σεξουαλικοποίηση και την 
έκθεση στην παιδική πορνογραφία που
διευκολύνονται κυρίως από το Διαδίκτυο, 
την κατανάλωση ναρκωτικών ή αλκοόλ, 
τις ακρότητες στις οποίες οι έφηβοι μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα·

Or. fr

Τροπολογία 40
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) 6α. ανησυχεί για το διπλό κίνδυνο 
θυματοποίησης που διατρέχουν τα νεαρά 
άτομα:  μελέτες καταδεικνύουν ότι 
στατιστικά είναι πιθανότερο τα νεαρά 
άτομα να υποστούν βία από ενήλικες ενώ 
παράλληλα είναι ο κύριος στόχος της βίας 
μεταξύ ίσων·

Or. de

Τροπολογία 41
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με 
την οποία «είναι δύσκολο να 
κατηγοριοποιήσουμε κατ’ απόλυτο τρόπο 
τα αίτια τα οποία οδηγούν έναν ανήλικο σε 

7. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με 
την οποία είναι δύσκολο να 
κατηγοριοποιήσουμε κατ’ απόλυτο τρόπο 
τα αίτια τα οποία οδηγούν έναν ανήλικο σε 
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παραβατική συμπεριφορά»1· παραβατική συμπεριφορά, καθώς η 
διαδρομή του προς κοινωνικά 
παρεκκλίνουσες και τελικά παραβατικές 
μορφές συμπεριφοράς αποτελεί 
εξατομικευμένη και ειδική, κάθε φορά, 
περίπτωση, που αντιστοιχεί στα βιώματά 
του και στους σημαντικότερους πόλους 
γύρω από τους οποίους εξελίσσεται το 
κάθε παιδί και ο κάθε έφηβος: την 
οικογένεια, το σχολείο, το φιλικό 
περιβάλλον, καθώς και το γενικότερο 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 
διαβίωσής του·

Or. en

Τροπολογία 42
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με 
την οποία «είναι δύσκολο να 
κατηγοριοποιήσουμε κατ’ απόλυτο τρόπο 
τα αίτια τα οποία οδηγούν έναν ανήλικο σε 
παραβατική συμπεριφορά»2·

7. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με 
την οποία «είναι δύσκολο να 
κατηγοριοποιήσουμε κατ’ απόλυτο τρόπο 
τα αίτια τα οποία οδηγούν έναν ανήλικο σε 
παραβατική συμπεριφορά»· επισημαίνει 
ιδιαιτέρως, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει 
να αναζητηθούν η φύση και τα αίτια της 
εγκληματικότητας των νεαρών γυναικών, 
ώστε να υπάρξει η δυνατότητα 
διαμόρφωσης μιας πολιτικής ειδικά για 
τις δράστιδες·

Or. en

Τροπολογία 43
Angelika Werthmann
                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουνίου 344 σχετικά με την παραβατικότητα ανηλίκων: ο 
ρόλος της γυναίκας, της οικογένειας και της κοινωνίας, ΕΕ C 146Ε, 12.06.2008, σ. 344.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουνίου 344 σχετικά με την παραβατικότητα ανηλίκων: ο 
ρόλος της γυναίκας, της οικογένειας και της κοινωνίας, ΕΕ C 146Ε, 12.06.2008, σ. 344.
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συμμερίζεται τον κατάλογο των αιτιών 
που ορίστηκαν από την ΕΟΚΕ: -
προέλευση των ανηλίκων από διαλυμένες 
οικογένειες (broken homes) ή ακόμη και
περιστασιακές δυσκολίες συνδυασμού της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής, αμφότερες καταστάσεις όπου 
εμφανίζονται όλο και συχνότερα 
περιπτώσεις αδιαφορίας και έλλειψης 
ορίων και ελέγχου όσον αφορά τα παιδιά· -
κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση ή 
φτώχεια··συχνές απουσίες και αποτυχία 
στα μαθήματα· - ανεργία των νέων· -
μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από 
ορισμένες εκπομπές των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ή ορισμένα βιντεοπαιχνίδια· -
κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη άμετρη 
κατανάλωση οινοπνεύματος· - ανεπαρκής 
διδασκαλία και μετάδοση αξιών της 
κοινωνίας και του πολίτη, όπως ο 
σεβασμός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η 
γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των 
άλλων, η αίσθηση της αυτοκριτικής, η 
συμπόνια, η επιμελής εργασία κ.λπ., οι 
οποίες στις «παγκοσμιοποιημένες» 
κοινωνίες μας έχουν αντικατασταθεί με πιο 
ωφελιμιστικές αξίες όπως ο ατομικισμός, η 
ανταγωνιστικότητα και η υπέρμετρη 
κατανάλωση αγαθών, που προξενούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις κάποια κοινωνική 
ανομία1·

8. συμμερίζεται τον κατάλογο των αιτιών 
που ορίστηκαν από την ΕΟΚΕ:

προέλευση των ανηλίκων από διαλυμένες 
οικογένειες (broken homes) - μελέτες των 
τελευταίων δεκαετιών καταδεικνύουν ότι 
τα μισά ή ακόμη και τα δύο τρίτα των 
εγκλημάτων σε μια ηλικιακή ομάδα 
διαπράττονται από ένα μικρό αριθμό 

                                               
1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Γνωμοδότηση με θέμα «Η πρόληψη της 
νεανικής εγκληματικότητας:οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», ΕΕ C 110 9.5.2006, σ. 75.
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νεαρών ατόμων με διαταραχές της 
συμπεριφοράς, κύριο χαρακτηριστικό 
των οποίων είναι οι άθλιες οικογενειακές 
συνθήκες και η έλλειψη βασικών 
κοινωνικών χαρακτηριστικών για μια 
ζωή εντός κοινωνίας·  περιστασιακές 
δυσκολίες συνδυασμού της οικογενειακής 
και της επαγγελματικής ζωής·

- καταστάσεις όπου εμφανίζονται όλο και 
συχνότερα περιπτώσεις αδιαφορίας και 
έλλειψης ορίων και ελέγχου για τα παιδιά·
- κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση ή 
φτώχεια·
- συχνές απουσίες και σχολική αποτυχία·

-  ανεργία των νέων - η ένταξη στην 
επαγγελματική ζωή και η εμφάνιση 
σταθερών συντρόφων αποτελεί 
σημαντική καμπή ακόμη και στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη κοινωνικών ικανοτήτων·
- μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από 
ορισμένες εκπομπές των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ή ορισμένα βιντεοπαιχνίδια·
- κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη η άμετρη 
κατανάλωση οινοπνευματωδών·

- ανεπαρκής διδασκαλία και μετάδοση 
αξιών της κοινωνίας και του πολίτη, όπως 
ο σεβασμός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η 
γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των 
άλλων, η αίσθηση της αυτοκριτικής, η 
συμπόνια, η επιμελής εργασία κ.λπ., οι 
οποίες στις «παγκοσμιοποιημένες» 
κοινωνίες μας έχουν αντικατασταθεί με πιο 
ωφελιμιστικές αξίες όπως ο ατομικισμός, η 
ανταγωνιστικότητα και η υπέρμετρη 
κατανάλωση αγαθών, που προξενούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις κάποια κοινωνική 
ανομία·

Or. de
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Τροπολογία 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συμμερίζεται τον κατάλογο των αιτιών 
που ορίστηκαν από την ΕΟΚΕ: -
προέλευση των ανηλίκων από διαλυμένες 
οικογένειες (broken homes) ή ακόμη και 
περιστασιακές δυσκολίες συνδυασμού της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής, αμφότερες καταστάσεις όπου 
εμφανίζονται όλο και συχνότερα 
περιπτώσεις αδιαφορίας και έλλειψης 
ορίων και ελέγχου όσον αφορά τα παιδιά· -
κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση ή 
φτώχεια· - συχνές απουσίες και αποτυχία 
στα μαθήματα· - ανεργία των νέων· -
μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από 
ορισμένες εκπομπές των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ή ορισμένα βιντεοπαιχνίδια· -
κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη άμετρη 
κατανάλωση οινοπνεύματος· - ανεπαρκής 
διδασκαλία και μετάδοση αξιών της 
κοινωνίας και του πολίτη, όπως ο 
σεβασμός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η 
γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των 
άλλων, η αίσθηση της αυτοκριτικής, η 
συμπόνια, η επιμελής εργασία κ.λπ., οι 
οποίες στις «παγκοσμιοποιημένες» 
κοινωνίες μας έχουν αντικατασταθεί με 
πιο ωφελιμιστικές αξίες όπως ο 
ατομικισμός, η ανταγωνιστικότητα και η 
υπέρμετρη κατανάλωση αγαθών, που 
προξενούν σε ορισμένες περιπτώσεις 
κάποια κοινωνική ανομία·

8. συμμερίζεται τον κατάλογο των αιτιών 
που ορίστηκαν από την ΕΟΚΕ: -
προέλευση των ανηλίκων από διαλυμένες 
οικογένειες (broken homes) ή ακόμη και 
περιστασιακές δυσκολίες συνδυασμού της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής, αμφότερες καταστάσεις όπου 
εμφανίζονται όλο και συχνότερα 
περιπτώσεις αδιαφορίας και έλλειψης 
ορίων και ελέγχου όσον αφορά τα παιδιά· -
κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση ή 
φτώχεια· - συχνές απουσίες και αποτυχία 
στα μαθήματα· - ανεργία των νέων· -
μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από 
ορισμένες εκπομπές των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ή ορισμένα βιντεοπαιχνίδια· -
κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη άμετρη 
κατανάλωση οινοπνεύματος· - ανεπαρκής 
διδασκαλία και μετάδοση αξιών της 
κοινωνίας και του πολίτη, όπως ο 
σεβασμός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η 
γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των 
άλλων, η αίσθηση της αυτοκριτικής, η 
συμπόνια, η επιμελής εργασία κ.λπ.1·

                                               
 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, γνωμοδότηση με θέμα «Η πρόληψη της νεανικής 
εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», ΕΕ C 110 της 9.5.2006, σ. 75.
1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, γνωμοδότηση με θέμα «Η πρόληψη της νεανικής 
εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», ΕΕ C 110 της 9.5.2006, σ. 75.
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Or. fr

Τροπολογία 45
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. συμμερίζεται τον κατάλογο των αιτιών 
που ορίστηκαν από την ΕΟΚΕ: -
προέλευση των ανηλίκων από διαλυμένες 
οικογένειες (broken homes) ή ακόμη και 
περιστασιακές δυσκολίες συνδυασμού 
της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής, αμφότερες 
καταστάσεις όπου εμφανίζονται όλο και 
συχνότερα περιπτώσεις αδιαφορίας και 
έλλειψης ορίων και ελέγχου όσον αφορά 
τα παιδιά· - κοινωνικοοικονομική 
περιθωριοποίηση ή φτώχεια· - συχνές 
απουσίες και σχολική αποτυχία· - ανεργία 
των νέων· - συχνές απουσίες και αποτυχία 
στα μαθήματα· - ανεργία των νέων· -
μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από 
ορισμένες εκπομπές των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ή ορισμένα βιντεοπαιχνίδια· 
- κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη άμετρη 
κατανάλωση οινοπνεύματος· - ανεπαρκής 
διδασκαλία και μετάδοση αξιών της 
κοινωνίας και του πολίτη, όπως ο 
σεβασμός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η 
γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των 
άλλων, η αίσθηση της αυτοκριτικής, η 
συμπόνια, η επιμελής εργασία κ.λπ., οι 
οποίες στις «παγκοσμιοποιημένες» 
κοινωνίες μας έχουν αντικατασταθεί με 
πιο ωφελιμιστικές αξίες όπως ο 
ατομικισμός, η ανταγωνιστικότητα και η 
υπέρμετρη κατανάλωση αγαθών, που 
προξενούν σε ορισμένες περιπτώσεις 
κάποια κοινωνική ανομία1· 

8. τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η 
ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα αίτια 
της εγκληματικότητας των νέων·

                                               
1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Γνωμοδότηση με θέμα «Η πρόληψη της 
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Or. en

Τροπολογία 46
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι η διερεύνηση και η 
δίωξη εγκληματικών ενεργειών που 
διαπράττονται από νεαρούς παραβάτες 
πρέπει να επιδεικνύει ευαισθησία στο 
θέμα των περιστάσεων της 
εγκληματικότητας όπου ενδέχεται να 
υπάρχουν μορφές εξαναγκασμού, π.χ. από 
τον ερωτικό φίλο ή συνομηλίκους, για την 
εξακρίβωση της ενοχής·

Or. en

Τροπολογία 47
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να εκπονήσουν μελέτες σχετικά με τα 
αίτια της εγκληματικότητας των νέων 
από την προοπτική του φύλου, όπως: 
στατιστικές για τις διαφορές μεταξύ των 
φύλων στο θέμα της εγκληματικότητας 
των νέων ή τους πλέον κοινούς 
παράγοντες με βάση το φύλο που οδηγούν 
στην εγκληματικότητα των νέων·

Or. en

                                                                                                                                                  
νεανικής εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», ΕΕ C 110 9.5.2006, σ. 75.
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Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 
και ότι ένα εκτεταμένο οικογενειακό 
δίκτυο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στην πρόληψη και την αποκατάσταση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 
και ότι ένα εκτεταμένο οικογενειακό 
δίκτυο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στην πρόληψη και την αποκατάσταση·

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 
και ότι ένα ζεστό περιβάλλον στο σπίτι
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
πρόληψη και την αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 50
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 
και ότι ένα εκτεταμένο οικογενειακό 

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο εκπαιδευτικό χώρο 
κοινωνικοποίησης και ότι  οι γονείς είναι 
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δίκτυο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στην πρόληψη και την αποκατάσταση·

επίσης υπεύθυνοι για την κοινωνικοποίηση 
αυτή σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους και τις διεθνείς 
συμφωνίες· ένα εκτεταμένο οικογενειακό 
δίκτυο μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και την 
αποκατάσταση· απέναντι στις σημερινές 
κοινωνικές συνθήκες και τη σταθερή 
αριθμητική μείωση των ατόμων που 
υποστηρίζονται από ένα εκτεταμένο, 
σταθερό οικογενειακό δίκτυο, εκτιμά ότι 
θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος 
προβληματισμός για ενδεχόμενα 
εναλλακτικά μοντέλα όπως «ανάδοχοι 
γονείς» και να διαμορφωθούν νέα, 
συνδυασμένα μοντέλα με βάση τα 
δεδομένα θετικών εμπειριών·

Or. de

Τροπολογία 51
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 
και ότι ένα εκτεταμένο οικογενειακό 
δίκτυο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στην πρόληψη και την αποκατάσταση·

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το 
παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης 
και ότι ένα εκτεταμένο οικογενειακό 
δίκτυο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στην πρόληψη και την κοινωνική 
επανένταξη· εκτιμά επίσης ότι και άλλοι 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού· 

Or. fr

Τροπολογία 52
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. υπενθυμίζει ότι μια πολιτική με 
επίκεντρο την οικογένεια, η οποία 
προσεγγίζει επίσης διαφορετικές 
πολιτικές (π.χ. κοινωνική, εκπαιδευτική, 
δημοσιονομική πολιτική, καθώς και το 
ποινικό δίκαιο, κ.λπ.) από τη σκοπιά της 
οικογένειας, αποτελεί κύριο μέσον για το 
συντονισμό των προσπαθειών που 
στοχεύουν στην πρόληψη της 
συμπεριφοράς που οδηγεί στην 
εγκληματικότητα των νέων·

Or. en

Τροπολογία 53
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει ότι το δημόσιο σχολείο 
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των 
εφήβων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει ότι το δημόσιο σχολείο 
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των 
εφήβων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 55
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει ότι το δημόσιο σχολείο 
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των 
εφήβων·

10. αναγνωρίζει ότι το σχολείο συμβάλλει
επίσης σημαντικά στην κοινωνικοποίηση 
των εφήβων, δεδομένου ότι είναι ο χώρος 
στον οποίο τα παιδιά μένουν για πρώτη 
φορά μόνα τους και αντιμέτωπα με μια 
άγνωστη κοινότητα·

Or. de

Τροπολογία 56
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να 
διαπιστωθούν τα πρώτα δείγματα 
εγκληματικής συμπεριφοράς, θα πρέπει 
να υπάρξει ισχυρή εστίαση στα σχολεία, 
δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν τον 
δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα 
κοινωνικοποίησης στην περαιτέρω 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 
νεαρών ατόμων· συνιστά στα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα, όπως 
τακτικές ώρες συμβουλών από 
ψυχολόγους στα σχολεία κ.λπ., που 
αναμένεται ότι θα διευκολύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ γονέων, σχολείων, 
ψυχολόγων/συμβούλων για την παροχή 
υποστήριξης στα παιδιά που τη 
χρειάζονται·

Or. en
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Τροπολογία 57
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
διασφαλίζουν παρακολούθηση η οποία 
δεν θα εκλαμβάνεται ως στιγματισμός ή 
περιορισμός·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
διασφαλίζουν παρακολούθηση η οποία δεν 
θα εκλαμβάνεται ως στιγματισμός ή 
περιορισμός·

11. παροτρύνει τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
διασφαλίζουν παρακολούθηση της 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς η οποία δεν 
θα εκλαμβάνεται ως στιγματισμός ή 
περιορισμός·

Or. en

Τροπολογία 59
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 

11. παροτρύνει τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
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διασφαλίζουν παρακολούθηση η οποία δεν 
θα εκλαμβάνεται ως στιγματισμός ή 
περιορισμός·

διασφαλίζουν παρακολούθηση η οποία δεν 
θα εκλαμβάνεται ως στιγματισμός ή 
περιορισμός· τα ειδικά ανά περίπτωση 
διαμορφωμένα προγράμματα έχουν 
ωστόσο πολύ σημαντικά αποτελέσματα· 

Or. de

Τροπολογία 60
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
γονέων και διδασκόντων και να λάβουν 
υπόψη τον λόγο των εφήβων, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
γονέων και διδασκόντων και να λάβουν 
υπόψη τον λόγο των εφήβων, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες·

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να
ενισχύσουν το αίσθημα ευθύνης των 
εκπαιδευτικών έναντι των παιδιών των 
οποίων έχουν την ευθύνη· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τη συνεργασία 
μεταξύ γονέων και διδασκόντων αφενός
και δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών 
αφετέρου και να λάβουν υπόψη τις 
απόψεις των παιδιών και κατά κύριο
λόγο των νεαρών ατόμων, σύμφωνα με 
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τους ισχύοντες κανόνες

Or. de

Τροπολογία 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
γονέων και διδασκόντων και να λάβουν 
υπόψη τον λόγο των εφήβων, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες·

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να
καταστήσουν ευχερέστερη τη συνεργασία 
μεταξύ γονέων, διδασκόντων, κοινωνικών 
διαμεσολαβητών και των οργανώσεων 
της νεολαίας και να λάβουν υπόψη τον 
λόγο των εφήβων, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες·

Or. fr

Τροπολογία 63
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από τις εθνικές εκπαιδευτικές 
αρχές να αναπτύξουν την κατάρτιση για 
τους δασκάλους, το διοικητικό 
προσωπικό και άλλες ομάδες που 
ασχολούνται με παιδιά και νέους, π.χ. 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών και 
αστυνομία, ώστε να υποστηριχθούν 
τρόποι για τη στράτευση των νέων 
ατόμων υπέρ της ισότητας των φύλων -
θα πρέπει να προβλέπονται μεταξύ άλλων 
συνεδρίες στο πλαίσιο των οποίων το 
ενήλικο προσωπικό θα εξετάζει τις 
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απόψεις του για το θέμα της ισότητας 
των φύλων και τις ιδέες για το ρόλο των 
νέων στην κοινωνία, με ιδιαίτερη 
προσοχή στη βίαιη και επιθετική 
συμπεριφορά· 

Or. en

Τροπολογία 64
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα σχολεία να ενθαρρύνουν τις 
εξωσχολικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 65
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα σχολεία να ενθαρρύνουν τις 
εξωσχολικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες·

13. καλεί τους γονείς και τα σχολεία να 
ενθαρρύνουν τις εξωσχολικές, 
καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες ως αναγκαίο αντίβαρο 
στη διαρκώς αυξανόμενη πίεση για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων· στο πλαίσιο 
αυτό προγράμματα όπως «μεγάλος/η 
αδελφός/ή» μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
προστασία, δεδομένου ότι, καθώς τα 
άτομα που συμμετέχουν δεν ανήκουν στο 
άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, τα νεαρά 
άτομα το θεωρούν ευκολότερο από 
πολλές απόψεις να αναφέρουν τα 
προβλήματά τους και προσφέρουν πολύ 
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πιο έγκυρες συμβουλές απ' ό, τι οι 
συνομήλικοι φίλοι (η δεύτερη ομάδα 
αναφοράς)· ένα παρόμοιο αποτέλεσμα -
που θα ήταν χρήσιμο ιδιαίτερα στην 
περίπτωση του τελευταίου από τα αίτια 
που επισημαίνει η ΕΟΚΕ (η ανεπαρκής 
παροχή και μετάδοση αξιών υπέρ της 
κοινωνίας, της αλληλεγγύης, του 
σεβασμού και της ενσυναίσθησης) -
μπορεί να επιτευχθεί μέσω  
προγραμμάτων του τύπου «γιαγιά / 
παππούς επιτόπου»·

Or. de

Τροπολογία 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα σχολεία να ενθαρρύνουν τις
εξωσχολικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες·

13. καλεί τα κράτη μέλη, τους τοπικούς 
φορείς και τα σχολεία να ενθαρρύνουν και 
να θέσουν σε εφαρμογή εξωσχολικές, 
καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες με τη βοήθεια των 
οργανώσεων πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 67
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. υπογραμμίζει ότι για την ουσιαστική 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας των 
ανηλίκων απαιτείται ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική σχολική, κοινωνική, 



PE470.088v01-00 38/65 AM\875920EL.doc

EL

οικογενειακή και εκπαιδευτική πολιτική, 
που να συντελεί στη μετάδοση των 
κοινωνικών και πολιτικών αξιών και την 
πρώιμη κοινωνικοποίηση των νέων· 
θεωρεί, εξάλλου, απαραίτητο, τον 
καθορισμό πολιτικής που θα αποσκοπεί 
σε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική 
συνοχή για τη μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανέχεια των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 68
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν εκπαιδευτικές πολιτικές οι 
οποίες θα αποσκοπούν στην πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
της εκπαίδευσης από τους νέους, αλλά 
και για τον εντοπισμό των βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα αυτό·

Or. it

Τροπολογία 69
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της 

διαγράφεται
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στρατηγικής «Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 2020»·

Or. en

Τροπολογία 70
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να 
αξιολογήσουν τις δημόσιες πολιτικές που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα των 
εναλλακτικών ποινών για τους νεαρούς 
παραβάτες, τις επιπτώσεις των 
στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο 
στην εγκληματικότητα των νέων, τον ρόλο 
των μέσων ενημέρωσης, τις διαφορετικές 
εμπειρίες αγοριών και κοριτσιών σε σχέση 
με τη βία, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γονείς, τα σχολεία και οι οργανώσεις νέων
στην πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων·

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να 
αξιολογήσουν τις δημόσιες πολιτικές που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα των 
εναλλακτικών ποινών για τους νεαρούς 
παραβάτες, τις επιπτώσεις των 
στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο 
στην εγκληματικότητα των νέων, τον ρόλο 
των μέσων ενημέρωσης, τις διαφορετικές 
εμπειρίες αγοριών και κοριτσιών σε σχέση 
με τη βία, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γονείς, τα σχολεία και οι οργανώσεις νέων
στους αγχογόνους παράγοντες που έχουν 
εντοπιστεί·

Or. de

Τροπολογία 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να 
αξιολογήσουν τις δημόσιες πολιτικές που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα των 
εναλλακτικών ποινών για τους νεαρούς 
παραβάτες, τις επιπτώσεις των 
στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο 
στην εγκληματικότητα των νέων, τον ρόλο 

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να 
αξιολογήσουν τις δημόσιες πολιτικές που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα των 
εναλλακτικών ποινών για τους νεαρούς 
παραβάτες, τις επιπτώσεις των 
στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο 
στην εγκληματικότητα των νέων, τον ρόλο 
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των μέσων ενημέρωσης, τις διαφορετικές 
εμπειρίες αγοριών και κοριτσιών σε σχέση 
με τη βία, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γονείς, τα σχολεία και οι οργανώσεις νέων 
στην πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων·

των μέσων ενημέρωσης, τις διαφορετικές 
εμπειρίες αγοριών και κοριτσιών σε σχέση 
με τη βία, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γονείς, τα σχολεία και οι ενώσεις νέων 
στην πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων· καλεί τις οργανώσεις αυτές να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 
ανταλλάξουν τις πρακτικές τους·

Or. fr

Τροπολογία 72
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να 
αξιολογήσουν τις δημόσιες πολιτικές που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα των 
εναλλακτικών ποινών για τους νεαρούς 
παραβάτες, τις επιπτώσεις των 
στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο
στην εγκληματικότητα των νέων, τον ρόλο 
των μέσων ενημέρωσης, τις διαφορετικές 
εμπειρίες αγοριών και κοριτσιών σε σχέση 
με τη βία, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γονείς, τα σχολεία και οι οργανώσεις νέων 
στην πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων·

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να 
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των εναλλακτικών ποινών για τους 
νεαρούς παραβάτες, τις επιπτώσεις των 
στερεοτύπων στην εγκληματικότητα των 
νέων, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τις 
διαφορετικές εμπειρίες αγοριών και 
κοριτσιών σε σχέση με τη βία, τον ρόλο 
που διαδραματίζουν οι γονείς, τα σχολεία 
και οι οργανώσεις νέων στην πρόληψη της 
εγκληματικότητας των νέων· καλεί τους 
αρμόδιους φορείς να είναι 
ευαισθητοποιημένοι στο θέμα του φύλου 
στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
εγκληματικότητας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 73
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις ακόλουθες αρχές, ήτοι 
πρόληψη της παράβασης και της 
υποτροπής, (επανα)κοινωνικοποίηση και 
(επαν)ένταξη των παραβατών· τονίζει τη 
μέγιστη σημασία που έχει η ικανοποίηση 
των αναγκών και των συμφερόντων των 
θυμάτων ανήλικων παραβατών·

Or. en

Τροπολογία 74
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν και να τιμωρούν 
καταλλήλως, μέσω των εθνικών αρχών 
για τις τηλεπικοινωνίες, το περιεχόμενο 
και τις παραστάσεις στα μέσα 
ενημέρωσης που παροτρύνουν στη βία, το 
σαδισμό, το ρατσισμό και τις σεξουαλικές 
διακρίσεις, προβλέποντας επιπλέον την 
προώθηση οπτικοακουστικού και 
πολυμεσικού υλικού παιδαγωγικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα·

Or. it

Τροπολογία 75
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν και να 
ενισχύσουν τον ρόλο των οργανώσεων 
εθελοντισμού, στο πλαίσιο των οποίων οι 
νέοι μπορούν να αποκτήσουν -και ως 
πολίτες- εξόχως παιδευτικές εμπειρίες 
προσωπικής και κοινωνικής δέσμευσης·

Or. it

Τροπολογία 76
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συμβουλών στις 
οικογένειες και τα ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο επίπεδο 
των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά, 
αλλά και στους εφήβους με προβλήματα 
που συνδέονται με επικίνδυνους τρόπους 
ζωής και μορφές εξάρτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συμβουλών στις 

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συμβουλών στις 
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οικογένειες και τα ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο επίπεδο 
των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά, 
αλλά και στους εφήβους με προβλήματα 
που συνδέονται με επικίνδυνους τρόπους 
ζωής και μορφές εξάρτησης·

οικογένειες και τα ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο επίπεδο 
των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά, 
αλλά και στους εφήβους με προβλήματα 
που συνδέονται με μορφές εξάρτησης·

Or. en

Τροπολογία 78
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συμβουλών στις 
οικογένειες και τα ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο επίπεδο 
των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά,
αλλά και στους εφήβους με προβλήματα 
που συνδέονται με επικίνδυνους τρόπους 
ζωής και μορφές εξάρτησης·

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής 
επαγγελματικών συμβουλών, ιδίως σε 
αυτούς που εργάζονται στον τομέα αυτό 
μεταξύ οικογενειών και δημόσιων 
κοινωνικών υπηρεσιών· οι γονείς συχνά 
αναζητούν πρόθυμα συμβουλές αλλά
διστάζουν να απευθυνθούν σε κοινωνικές 
υπηρεσίες - το ίδιο ισχύει και για εφήβους 
με προβλήματα  που αναζητούν ασφαλές 
καταφύγιο χωρίς να χρειάζεται να 
αντιμετωπίσουν την εξουσία του κράτους 
που βρίσκεται πίσω από τις δημόσιες 
κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι 
η εκπαίδευση στην ισότητα των φύλων 
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ήδη από μικρή ηλικία, δεδομένου ότι μια 
μεροληπτική αντίληψη σε σχέση με τις 
γυναίκες μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στη βία κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
ιδιαίτερη στήριξη στους μετανάστες ώστε 
να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη 
στέγαση, τη βασική εκπαίδευση, τις 
υπηρεσίες περίθαλψης και την αγορά 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη λήψη μέτρων παροχής συμβουλών 
στους νέους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κοινωνικοποίησης, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος 
των μελών της κοινότητας καταγωγής 
τους, καθώς και την κατάρτιση και την 
εφαρμογή προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας λόγω κοινωνικής 
προέλευσης·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 82
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη λήψη μέτρων παροχής συμβουλών 
στους νέους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κοινωνικοποίησης, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος 
των μελών της κοινότητας καταγωγής 
τους, καθώς και την κατάρτιση και την 
εφαρμογή προγραμμάτων που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση όλων των μορφών 
βίας λόγω κοινωνικής προέλευσης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τη λήψη συνοδευτικών μέτρων για τους
νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
κοινωνικοποίησης, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων εις βάρος των μελών της 
κοινότητας καταγωγής τους, καθώς και την 
κατάρτιση και την εφαρμογή 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 
λόγω κοινωνικής προέλευσης·

Or. fr

Τροπολογία 83
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι οι νέοι που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και καλεί 
τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να 
εξετάσουν το ζήτημα της εργασίας με τις 
οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ως εναλλακτική λύση στην 
εύρεση εργασίας για το παιδί·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 84
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι οι νέοι που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και καλεί 
τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να 
εξετάσουν το ζήτημα της εργασίας με τις 
οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
ως εναλλακτική λύση στην εύρεση 
εργασίας για το παιδί·

19. υπογραμμίζει ότι οι νέοι που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και καλεί 
τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς σε όλα 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ζήτημα 
της εργασίας με τις οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως εναλλακτική 
λύση στην εύρεση εργασίας για το παιδί·

Or. en

Τροπολογία 85
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι, για να έχουν τα 
παιδιά και οι νέοι περισσότερες ευκαιρίες 
στη ζωή τους, θα πρέπει να 
καταπολεμηθούν η φτώχεια και οι 
διακρίσεις, και να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητας, 
στέγη, υπηρεσίες για νέους κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 86
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καταδεικνύει την παιδαγωγική 
χρησιμότητα του να δοθεί ο λόγος στους 
εφήβους ώστε να αποφευχθεί η αδιάκριτη 
πολιτική με άξονα την ασφάλεια, όπως το 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό σχέδιο 
«Ξέρετε πού βρίσκεται το παιδί σας 
τώρα;», ως μέσο πρόληψης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καταδεικνύει την παιδαγωγική 
χρησιμότητα του να δοθεί ο λόγος στους 
εφήβους ώστε να αποφευχθεί η αδιάκριτη 
πολιτική με άξονα την ασφάλεια, όπως το 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό σχέδιο «Ξέρετε 
πού βρίσκεται το παιδί σας τώρα;», ως 
μέσο πρόληψης·

20. επισημαίνει την παιδαγωγική 
χρησιμότητα του να δοθεί ο λόγος στους 
εφήβους ώστε να θιγεί με τον κατάλληλο 
τρόπο το πρόβλημα της 
εγκληματικότητας των νέων, όπως το 
καταδεικνύει το ευρωπαϊκό σχέδιο «Ξέρετε 
πού βρίσκεται το παιδί σας τώρα;», ως 
μέσο πρόληψης·

Or. fr

Τροπολογία 88
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καταδεικνύει την παιδαγωγική 
χρησιμότητα του να δοθεί ο λόγος στους 
εφήβους ώστε να αποφευχθεί η αδιάκριτη 
πολιτική με άξονα την ασφάλεια, όπως το 

20. είναι πεπεισμένο για τη σπουδαιότητα 
που έχει η ενεργός ανάμειξη των γονέων 
στην πρόληψη της εγκληματικότητας των 
νέων· αναγνωρίζει την παιδαγωγική 
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καταδεικνύει το ευρωπαϊκό σχέδιο «Ξέρετε 
πού βρίσκεται το παιδί σας τώρα;», ως 
μέσο πρόληψης·

χρησιμότητα των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης ή των τηλεφωνικών 
γραμμών που επικεντρώνονται στο να 
βοηθούν τους γονείς να «αναγνωρίζουν τα 
σημάδια» στη συμπεριφορά των παιδιών 
τους· συνιστά να περιληφθούν έφηβοι και 
γονείς στο σχεδιασμό και τη 
δρομολόγηση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού στο θέμα 
της εγκληματικότητας των νέων, ώστε να 
αποφευχθεί η αδιάκριτη πολιτική με άξονα 
την ασφάλεια, όπως το καταδεικνύει το 
ευρωπαϊκό σχέδιο «Ξέρετε πού βρίσκεται 
το παιδί σας τώρα;», ως μέσο πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 89
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών εκφράζονται 
συχνά κατά τρόπο διακριτό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών εκφράζονται 
συχνά κατά τρόπο διακριτό·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 91
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών εκφράζονται 
συχνά κατά τρόπο διακριτό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι από πρόσφατη 
έρευνα προκύπτει ότι οι πατέρες που 
αναμειγνύονται στη ζωή των νεογέννητων 
παιδιών τους αμέσως πριν ή μετά τη 
γέννησή τους αναλαμβάνουν εν συνεχεία 
περισσότερο ενεργό ρόλο στην ανατροφή 
τους· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την 
ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες 
ώστε να καλυφθεί η μισθολογική διαφορά 
μεταξύ ανδρών και γυναικών η οποία 
επηρεάζει τη χορήγηση των αδειών 
μητρότητας, πατρότητας, γονικής και 
οικογενειακής άδειας·

Or. en

Τροπολογία 93
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να 
αναζητηθούν η φύση και τα αίτια της 
εγκληματικότητας των νεαρών γυναικών, 
ώστε να υπάρξει η δυνατότητα 
διαμόρφωσης μιας πολιτικής ειδικά για 
τις δράστιδες·

Or. en

Τροπολογία 94
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά 
τις ανάγκες που εκφράζονται από τα 
αγόρια και τους άνδρες στον τομέα της 
ισότητας των ευκαιριών και του 
συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά 
τις ανάγκες που εκφράζονται από τα 
αγόρια και τους άνδρες στον τομέα της 
ισότητας των ευκαιριών και του 
συνδυασμού επαγγελματικής και 

διαγράφεται
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οικογενειακής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 96
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. είναι απαραίτητο να προωθηθούν 
φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές -
ακόμη και μέσω νέων παραμέτρων για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη -
ειδικότερα για τις μονογονεϊκές 
οικογένειες, ώστε να εξασφαλίζονται 
συνθήκες συνδυασμού της οικογενειακής 
με την επαγγελματική ζωή·

Or. it

Τροπολογία 97
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αμείβουν 
καλύτερα τα επαγγέλματα στον χώρο της 
προσχολικής αγωγής και της 
εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
Marije Cornelissen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αμείβουν 
καλύτερα τα επαγγέλματα στον χώρο της 
προσχολικής αγωγής και της 
εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αμείβουν 
καλύτερα τα επαγγέλματα στον χώρο της 
προσχολικής αγωγής και της εκπαίδευσης·

23. καλεί τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς 
εταίρους και τον τομέα της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης να εξετάσουν τη δυνατότητα 
παροχής κατάλληλων αμοιβών στον χώρο 
της προσχολικής αγωγής και της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 100
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αμείβουν 
καλύτερα τα επαγγέλματα στον χώρο της 
προσχολικής αγωγής και της 
εκπαίδευσης·

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να προσφέρουν 
περισσότερες δυνατότητες στους γονείς 
ώστε να αναμειγνύονται με πιο ενεργό 
τρόπο στη ζωή των παιδιών τους από την 
αρχή, με την πρόβλεψη ουσιαστικής 
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άδειας μητρότητας και πατρότητας, 
άδειας για την παροχή φροντίδας και 
δυνατοτήτων προσαρμογής του ωραρίου 
εργασίας στα καθήκοντα παροχής 
φροντίδας τόσο των μητέρων όσο και 
των πατέρων·

Or. en

Τροπολογία 101
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αμείβουν 
καλύτερα τα επαγγέλματα στον χώρο της 
προσχολικής αγωγής και της εκπαίδευσης·

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να διαμορφώσουν 
κατάλληλα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και να αμείβουν καλύτερα τα 
επαγγέλματα στον χώρο της προσχολικής 
αγωγής και της εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 102
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
προβληματιστούν σχετικά με τη 
δημιουργία εθνικού πλούτου από την 
οικιακή εργασία των γυναικών και των 
ανδρών προκειμένου να διαπιστώσουν 
εάν υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου·

διαγράφεται

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
προβληματιστούν σχετικά με τη 
δημιουργία εθνικού πλούτου από την 
οικιακή εργασία των γυναικών και των 
ανδρών προκειμένου να διαπιστώσουν 
εάν υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 104
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
προβληματιστούν σχετικά με τη 
δημιουργία εθνικού πλούτου από την 
οικιακή εργασία των γυναικών και των 
ανδρών προκειμένου να διαπιστώσουν 
εάν υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
αναγνωρίσουν την επαγγελματική και 
εξωεπαγγελματική δραστηριότητα, ιδίως 

διαγράφεται
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των γυναικών, από την άποψη του 
«κύκλου ζωής»·

Or. en

Τροπολογία 106
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τα θεσμικά όργανα να
αναγνωρίσουν την επαγγελματική και 
εξωεπαγγελματική δραστηριότητα, ιδίως 
των γυναικών, από την άποψη του 
«κύκλου ζωής»·

25. καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
συνυπολογισμού της επαγγελματικής και 
εξωεπαγγελματικής δραστηριότητας στα 
εθνικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 107
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα 
διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής 
επανένταξης για τους νεαρούς 
εγκληματίες και να εφαρμόσουν μια 
δικαστική πολιτική «μηδενικής ανοχής» 
έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό καθεστώς τους, οι οποίοι 
παρακινούν τους εφήβους στην 
εγκληματικότητα, κυρίως διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, 
στην κάνναβη και σε άλλα επιβλαβή 
προϊόντα·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 108
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα διαπαιδαγώγησης 
και κοινωνικής επανένταξης για τους 
νεαρούς εγκληματίες και να εφαρμόσουν 
μια δικαστική πολιτική «μηδενικής 
ανοχής» έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα 
από το κοινωνικό καθεστώς τους, οι οποίοι 
παρακινούν τους εφήβους στην 
εγκληματικότητα, κυρίως διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, 
στην κάνναβη και σε άλλα επιβλαβή 
προϊόντα·

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα σχολικής
επανένταξης για τους νεαρούς εγκληματίες 
και να εφαρμόσουν μια δικαστική πολιτική
«μηδενικής ανοχής» έναντι των ενηλίκων, 
ανεξάρτητα από το κοινωνικό καθεστώς 
τους, οι οποίοι παρακινούν τους εφήβους 
στην εγκληματικότητα, κυρίως 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στα σκληρά 
ναρκωτικά, στην κάνναβη και σε άλλα 
επιβλαβή προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 109
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα διαπαιδαγώγησης 
και κοινωνικής επανένταξης για τους 
νεαρούς εγκληματίες και να εφαρμόσουν 
μια δικαστική πολιτική «μηδενικής 
ανοχής» έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα 
από το κοινωνικό καθεστώς τους, οι οποίοι 
παρακινούν τους εφήβους στην 
εγκληματικότητα, κυρίως διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, 
στην κάνναβη και σε άλλα επιβλαβή 

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα διαπαιδαγώγησης 
και κοινωνικής επανένταξης για τους 
νεαρούς εγκληματίες και να εφαρμόσουν 
μια δικαστική πολιτική «μηδενικής 
ανοχής» έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα 
από το κοινωνικό καθεστώς τους, οι οποίοι 
παρακινούν τους εφήβους στην 
εγκληματικότητα, κυρίως διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στα ναρκωτικά·
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προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 110
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
υπόψη ότι τα κορίτσια αποτελούν 
μειοψηφία μεταξύ των νεαρών 
παραβατών και να αναγνωρίσουν την 
ανάγκη αναπροσαρμογής των συνθηκών 
κράτησης, εκδίκασης και επιβολής 
ποινής στις δράστιδες·

Or. en

Τροπολογία 111
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις οικογένειες και τα 
σχολεία, τη γενική, περαιτέρω και 
επαγγελματική εκπαίδευση των 
ανηλίκων, τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών, την 
απασχόληση, τη διδασκαλία σε 
ανηλίκους, στους γονείς τους, σε 
δασκάλους και άλλους ειδικούς για 
νομικά ζητήματα, την παροχή 
ενημέρωσης για τις συνέπειες της χρήσης 
ναρκωτικών και για τις άτυπες ομάδες 
ανηλίκων και την παροχή βοήθειας στα 
παιδιά και τους γονείς τους·
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Or. lt

Τροπολογία 112
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. καλεί όλα τα κρατικά, δημόσια και 
ιδιωτικά ιδρύματα, όπως σχολεία, 
αρμόδιους για τις αδικαιολόγητες 
απουσίες, αστυνομία, φορείς στήριξης και 
άλλους, να είναι ευαισθητοποιημένοι στο 
θέμα των διαφορών μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης, της πρόληψης και της 
αντιμετώπισης της εγκληματικότητας 
των νέων· 

Or. en

Τροπολογία 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
δράσεις τους για την πρόληψη της βίας 
λόγω φύλου μεταξύ των νέων και να 
βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των 
ατόμων και των διαφόρων ομάδων που 
σχετίζονται με το φαινόμενο όπως η 
οικογένεια, το σχολείο, ο δημόσιος χώρος
και τα μέσα ενημέρωσης· τονίζει τη 
σημασία διεξαγωγής εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διάφορες 
μορφές βίας κατά των γυναικών, καθώς 
και ανάληψης δράσεων κατά των 
στερεοτύπων·

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
δράσεις τους για την πρόληψη της βίας 
λόγω φύλου μεταξύ των νέων και να 
βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των 
ατόμων και των διαφόρων ομάδων που 
σχετίζονται με το φαινόμενο όπως η 
οικογένεια, το σχολείο, ο δημόσιος χώρος,
τα μέσα ενημέρωσης και οι ενώσεις νέων·
τονίζει τη σημασία διεξαγωγής 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τις διάφορες μορφές βίας κατά των 
γυναικών, καθώς και ανάληψης δράσεων 
κατά των στερεοτύπων·
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Or. fr

Τροπολογία 114
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα
μέτρα για την πρόληψη της βίας βάσει του 
φύλου, μεταξύ των νέων, προβλέποντας 
στοχευμένες εκστρατείες 
διαπαιδαγώγησης και καλύτερη
συνεργασία μεταξύ των συμμετόχων και 
των διαφόρων κύκλων που επηρεάζονται 
από το φαινόμενο αυτό, όπως οικογένειες, 
σχολεία, δημόσιος χώρος και μέσα 
ενημέρωσης· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία να πραγματοποιηθούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης ως προς τις 
διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών 
και των σεξιστικών στερεοτύπων·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τα μέτρα για την πρόληψη 
της βίας βάσει του φύλου, μεταξύ των 
νέων και να βελτιώσουν τη συνεργασία 
μεταξύ των συμμετόχων και των διαφόρων 
κύκλων που επηρεάζονται από το 
φαινόμενο αυτό, όπως οικογένειες, 
σχολεία, δημόσιος χώρος και μέσα 
ενημέρωσης· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία να πραγματοποιηθούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης ως προς τις 
διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών 
και των σεξιστικών στερεοτύπων·

Or. en

Τροπολογία 115
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
μέτρα για την πρόληψη της βίας βάσει του 
φύλου, μεταξύ των νέων και να 
βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των 
συμμετόχων και των διαφόρων κύκλων 
που επηρεάζονται από το φαινόμενο αυτό, 
όπως οικογένειες, σχολεία, δημόσιος 
χώρος και μέσα ενημέρωσης· υπογραμμίζει 
την ιδιαίτερη σημασία να 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες 

27.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
μέτρα για την πρόληψη της βίας βάσει του 
φύλου, μεταξύ των νέων, προβλέποντας 
στοχευμένες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης 
και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
συμμετόχων και των διαφόρων κύκλων 
που επηρεάζονται από το φαινόμενο αυτό, 
όπως οικογένειες, σχολεία, δημόσιος 
χώρος και μέσα ενημέρωσης· υπογραμμίζει 
την ιδιαίτερη σημασία να 
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ευαισθητοποίησης ως προς τις διάφορες 
μορφές βίας κατά των γυναικών και των 
σεξιστικών στερεοτύπων·

πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης ως προς τις διάφορες 
μορφές βίας κατά των γυναικών και των 
σεξιστικών στερεοτύπων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαμορφώσουν βάση δεδομένων που θα 
περιλαμβάνει συστάσεις για την πρόληψη 
της εγκληματικότητας των νέων·

Or. lt

Τροπολογία 116
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν και να προωθήσουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν 
δρομολογηθεί στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις 
οικογένειες· ζητεί από την Επιτροπή να 
εντείνει την ανάπτυξη εργαλείων για 
συστηματοποίηση της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών και της έρευνας στον εν λόγω 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 117
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί τα θεσμικά όργανα να 
αναγνωρίσουν τη σημασία του
εκπαιδευτικού ρόλου των μελών του 
οικογενειακού δικτύου με έμφαση στον 

διαγράφεται
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ρόλο των ηλικιωμένων που έχουν 
εγκαταλείψει την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 118
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν λύσεις με όσο το δυνατόν 
περισσότερο οικογενειοκεντρικό 
χαρακτήρα αντί των κεντρικά 
κατευθυνόμενων θεσμικών λύσεων, στις 
περιπτώσεις που ένα παιδί ή νεαρό άτομο 
πρέπει να τεθεί υπό φροντίδα εκτός 
οικογενειακού περιβάλλοντος·

Or. fi

Τροπολογία 119
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν προγράμματα με βάση το 
σχολείο τα οποία θα εστιάζουν στη 
βελτίωση του κλίματος στο σχολείο, στην 
επίλυση συγκρούσεων και στην 
κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης·

Or. en
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Τροπολογία 120
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι 
γυναίκες και οι άνδρες να μπορούν να 
επιλέξουν καλύτερα τον τρόπο με τον 
οποίο θέλουν να συνδυάσουν τον 
οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο·

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να συνδυάσουν 
τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό
τους βίο·

Or. fr

Τροπολογία 122
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου οι γυναίκες και οι άνδρες να 
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καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον
επαγγελματικό βίο·

μπορούν να επιτύχουν καλύτερο 
συνδυασμό του οικογενειακού με τον 
επαγγελματικό βίο, μεταξύ άλλων με την 
παροχή ουσιαστικής άδειας μητρότητας, 
πατρότητας, γονικής άδειας και άδειας 
για την παροχή φροντίδας, καθώς και με 
την εξασφάλιση κατάλληλης πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές δομές φροντίδας 
για τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 123
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο·

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες 
και οι άνδρες να μπορούν να επιλέξουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν 
να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 
επαγγελματικό βίο σε πλαίσιο σεβασμού 
των αρχών της ισότητας γυναικών και 
ανδρών·

Or. fr

Τροπολογία 124
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις, 
κυρίως το κόστος που συνδέεται με τους 
διάφορους τρόπους φύλαξης των 

διαγράφεται
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παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 125
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τις οικονομικές υποχρεώσεις, 
κυρίως το κόστος που συνδέεται με τους 
διάφορους τρόπους φύλαξης των παιδιών·

30. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
μια φορολογική πολιτική στο πλαίσιο της 
οποίας θα ενθαρρύνεται η διάθεση 
περισσότερων κονδυλίων για το κόστος 
που συνδέεται με τους διάφορους τρόπους 
φύλαξης των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 126
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξει 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να 
καθιερώσουν εκστρατείες και 
προγράμματα για την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο· θα πρέπει επιπλέον να 
εστιάσουν στο να διδαχθούν οι γονείς 
ποιους κινδύνους ενέχει η απεριόριστη 
χρήση του Διαδικτύου και με ποιο τρόπο 
θα προστατευθούν από το παράνομο και 
επιβλαβές επιγραμμικό περιεχόμενο· 

Or. en
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Τροπολογία 127
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν θετικά μέτρα υπέρ 
των γυναικών και των ανδρών, κυρίως 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή 
τους στην απασχόληση μετά από μια 
περίοδο που αφιέρωσαν στη φροντίδα 
των παιδιών τους, ενθαρρύνοντας 
πολιτικές επανένταξης στην αγορά 
εργασίας ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα να ανακτήσουν την 
οικονομική ανεξαρτησία·

Or. fr


