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Muudatusettepanek 1

Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
ministrite komitee 24. septembri 2003. 
aasta soovitust liikmesriikidele alaealiste 
kuritegevuse käsitlemise uute meetodite ja 
alaealisi käsitleva õigussüsteemi rolli 
kohta (Rec (2003) 20);

Or. en

Muudatusettepanek 2
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse rohelist raamatut 
„Elanikkonna vaimse tervise 
parandamine. Euroopa Liidu vaimse 
tervise strateegia väljatöötamine.” 
(KOM(2005)0484), kus viidatakse riigi 
kuludele karistus- ja õigussüsteemis, mis 
tulenevad laste käitumishäiretest; 

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 b (uus)



PE470.088v01-00 4/60 AM\875920ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
lähenemisviisi ning Euroopa Parlamendi 
vastust 16. jaanuaril 2008. aastal vastu 
võetud Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegiale; 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
inimõiguste voliniku 19. juuni 2009. aasta 
dokumenti “Lapsed ja alaealiste üle 
õiguse mõistmine: ettepanekud 
parandusteks (CommDH/IssuePaper 
(2009)1);

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
ministrite komitee 17. septembri 1987. 
aasta soovitust sotsiaalsete reaktsioonide 
kohta alaealiste kuritegevusele (Rec (87) 
20E);

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 
2009. aasta dokumenti 
17593/09/CRIMORG 187; 

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni teatist 
„Kuritegevuse ennetamine Euroopa 
Liidus” (KOM(2004)0165);

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee arvamust teemal 
„Alaealiste kuritegevuse ennetamine, 
alaealiste kuritegevuse käsitlemise viisid 
ja alaealisi käsitleva õigussüsteemi roll 
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Euroopa Liidus”1;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta 
resolutsiooni alaealiste kuritegevuse ning 
naiste, perekonna ja ühiskonna rolli 
kohta1;
1ELT C 146E, 12.6.2008, lk 344.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. soovib algatada arutelu võrdsete 
võimaluste poliitika üle tööturul, et naised 
ja mehed, kes seda soovivad, võiksid 
aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes 
tegevustes, mille eesmärgiks on võidelda 
alaealiste kuritegevuse ja 
korrarikkumistega;

välja jäetud

Or. en

                                               
1 ELT C 110, 9.5.2006, lk 75.
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Muudatusettepanek 11
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. soovib algatada arutelu võrdsete 
võimaluste poliitika üle tööturul, et naised 
ja mehed, kes seda soovivad, võiksid 
aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes 
tegevustes, mille eesmärgiks on võidelda 
alaealiste kuritegevuse ja 
korrarikkumistega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. soovib algatada arutelu võrdsete 
võimaluste poliitika üle tööturul, et naised 
ja mehed, kes seda soovivad, võiksid 
aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes 
tegevustes, mille eesmärgiks on võidelda 
alaealiste kuritegevuse ja 
korrarikkumistega;

1. soovib algatada arutelu võrdsete 
võimaluste poliitika üle tööturul, et naised 
ja mehed, kes seda soovivad, võiksid 
aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes 
tegevustes, mille eesmärgiks on võidelda 
alaealiste kuritegevuse edasiarengu, 
eelkõige vägivaldse kuritegevuse ja noorte 
inimeste üha rohkem antisotsiaalse 
käitumise vastu, mis väljendub 
vastutustunde ja tolerantsi murettekitavas 
nappuses;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Rolandas Paksas
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. soovib algatada arutelu võrdsete 
võimaluste poliitika üle tööturul, et naised 
ja mehed, kes seda soovivad, võiksid 
aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes 
tegevustes, mille eesmärgiks on võidelda 
alaealiste kuritegevuse ja 
korrarikkumistega;

1. soovib algatada arutelu võrdsete 
võimaluste poliitika üle tööturul, et naised 
ja mehed, kes seda soovivad, võiksid 
aktiivselt osaleda avalikes ja isiklikes 
tegevustes, mille eesmärgiks on võidelda 
alaealiste kuritegevuse ja 
korrarikkumistega ning kasvatada
isiklikku ja sotsiaalset südametunnistust;

Or. lt

Muudatusettepanek 14
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. arvestades vajadust alustada arutelu 
kodus töötamise üle, pöörates erilist 
tähelepanu meeste ja naiste 
palgaerinevustele, mis mõjutavad 
vanemate valikuid ning ema-, isa-, 
adopteerimis-, vanema-, ja perepuhkuse 
võtmist, et teha kindlaks, kas on tegemist 
soolise diskrimineerimise vormiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste 2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste 
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konventsiooni artikli 18 lõige 1 loeb 
vanemate vastutust esmatähtsaks avaliku 
tegevuse hoovaks, mille vahendusel 
jälgitakse lapse huve, ja paneb riikidele 
kohustuse pakkuda vanematele aktiivselt 
tuge;

konventsiooni artikli 18 lõige 1 loeb 
vanemate vastutust esmatähtsaks avaliku 
tegevuse hoovaks, mille vahendusel 
jälgitakse lapse huve;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artikli 18 lõige 1 loeb
vanemate vastutust esmatähtsaks avaliku 
tegevuse hoovaks, mille vahendusel 
jälgitakse lapse huve, ja paneb riikidele
kohustuse pakkuda vanematele aktiivselt 
tuge;

2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artikli 18 lõige 1 loeb 
vanemate vastutust esmatähtsaks avaliku 
tegevuse hoovaks laste huvides 
tegutsemisel ja nende vajaduste 
rahuldamisel, ning tuletab samuti meelde, 
et riigid on võtnud endale kohustuse 
toetada igakülgselt vanemaid nende 
vanemlike kohustuste täitmisel;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artikli 18 lõige 1 loeb 
vanemate vastutust esmatähtsaks avaliku 
tegevuse hoovaks, mille vahendusel 
jälgitakse lapse huve, ja paneb riikidele 
kohustuse pakkuda vanematele aktiivselt 
tuge;

2. meenutab, et ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni artikli 18 lõikes 1 on 
sätestatud põhimõte, et vanematel või 
mõnel juhul seaduslikel hooldajatel on 
peamine vastutus laste huvide tagamisel, 
ja paneb riikidele kohustuse nimetatud 
põhimõtet aktiivselt toetada;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et koostöö vanemate, 
lasteaiakasvatajate ja muude hooldajatega 
võib olla asendamatu laste kaitsmisel 
vägivalla ja kuritegeliku käitumise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et kahtlusaluseid, sealhulgas 
alaealisi kahtlusaluseid peetakse süütuks 
seni, kuni nende süü ei ole seaduse 
kohaselt tõendatud, ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta ning Euroopa 
inimõiguste konventsiooni järgi on neil 
õigus õiglasele kohtumõistmisele; toetab 
kindlalt menetlusõiguste tegevuskava ning 
ootab heameelega Euroopa Komisjoni 
eelseisvat ettepanekut kaitsetus olukorras 
olevate kahtlusaluste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Antonyia Parvanova
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei 
esita avameelselt küsimust, milliseid 
tingimusi on selle vältimiseks vaja, 
vältides samas naiste või meeste otsest või 
kaudset diskrimineerimist tööturul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 21
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei 
esita avameelselt küsimust, milliseid 
tingimusi on selle vältimiseks vaja, 
vältides samas naiste või meeste otsest või 
kaudset diskrimineerimist tööturul;

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et alaealiste 
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rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei 
esita avameelselt küsimust, milliseid 
tingimusi on selle vältimiseks vaja, vältides 
samas naiste või meeste otsest või kaudset 
diskrimineerimist tööturul;

kuritegevuse sotsiaalmajanduslikke 
põhjuseid ei ole ikka veel teaduslikult 
uuritud, mistõttu puuduvad integreeritud 
lähenemisviisiga mudelid probleemi 
põhjuste väljaselgitamiseks; seni 
toimunud aruteludes ei ole esitatud 
avameelselt küsimust, milliseid tingimusi 
on selle vältimiseks vaja, vältides samas 
naiste või meeste otsest või kaudset 
diskrimineerimist tööturul;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei 
esita avameelselt küsimust, milliseid 
tingimusi on selle vältimiseks vaja, vältides 
samas naiste või meeste otsest või kaudset 
diskrimineerimist tööturul;

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
liikmesriigid ning Euroopa ja
rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei 
esita avameelselt küsimust, milliseid 
tingimusi on selle vältimiseks vaja, vältides 
samas naiste või meeste otsest või kaudset 
diskrimineerimist tööturul;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
rahvusvahelised institutsioonid ei võta 
piisavalt arvesse alaealiste kuritegevuse 

3. juhib tähelepanu tõsiasjale, et arvesse 
tuleks võtta alaealiste kuritegevuse 
sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning 
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sotsiaalmajanduslikke põhjuseid ning ei 
esita avameelselt küsimust, milliseid 
tingimusi on selle vältimiseks vaja, 
vältides samas naiste või meeste otsest või 
kaudset diskrimineerimist tööturul;

tuleks vältida stereotüüpset lähenemisviisi 
elanikkonna suurte rühmade puhul; 

Or. en

Muudatusettepanek 25
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust hinnata objektiivselt 
nende pikaajaliste meetmete 
makromajanduslikku lisandväärtust, mille 
eesmärk on võidelda alaealiste 
kuritegevuse vastu ning ehitada üles ja 
säilitada sotsiaalset ühtekuuluvust ning 
ühiskondade heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. avaldab muret selle üle, et tööturg 
esitab meeste ja naiste töötulemustele 
pidevalt üha suuremaid nõudmisi, minnes 
vastuollu Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mis on kohandatud 
inimeste ühiskondlike vajadustega;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. avaldab muret selle üle, et tööturg 
esitab meeste ja naiste töötulemustele 
pidevalt üha suuremaid nõudmisi, minnes 
vastuollu Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mis on kohandatud 
inimeste ühiskondlike vajadustega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28
Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. avaldab muret selle üle, et tööturg 
esitab meeste ja naiste töötulemustele 
pidevalt üha suuremaid nõudmisi, minnes 
vastuollu Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mis on kohandatud 
inimeste ühiskondlike vajadustega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. avaldab muret selle üle, et tööturg 
esitab meeste ja naiste töötulemustele 
pidevalt üha suuremaid nõudmisi, minnes 
vastuollu Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mis on kohandatud 
inimeste ühiskondlike vajadustega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sari Essayah

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. avaldab muret selle üle, et tööturg esitab 
meeste ja naiste töötulemustele pidevalt 
üha suuremaid nõudmisi, minnes vastuollu 
Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mis on kohandatud inimeste 
ühiskondlike vajadustega;

4. avaldab muret selle üle, et tööturg esitab 
meeste ja naiste töötulemustele pidevalt 
üha suuremaid nõudmisi, sealhulgas 
sellisel valel moel, mille tulemusel tehakse 
liiga palju ületunnitööd, esineb palju 
stressi ja tööväsimust, minnes vastuollu 
Euroopa Liidu eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mis on kohandatud inimeste 
ühiskondlike vajadustega;

Or. fi

Muudatusettepanek 31
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et kuritegeliku 
käitumise ärahoidmiseks peaksid 
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vanemad, õpetajad ja sotsiaaltöötajad 
rahuldama laste vajadusi, s.t lapsed 
peaksid olema kaitstud ja elama toetavas 
keskkonnas, neil peaksid olema 
positiivsed eeskujud ning neid tuleks 
kaitsta kokkupuute eest vägivallaga;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. märgib, et ametlikul haridussüsteemil 
võib olla väga oluline roll teadlikkuse 
kasvatamisel seoses naiste vastu suunatud 
vägivallaga ning sooliste stereotüüpide 
kahtluse alla seadmise ja kaotamisega.  
Selle valdkonna paljulubav praktika 
hõlmab sooliste stereotüüpide kaotamist 
õppekavadest, agressiivse käitumise 
haldamise koolituse väljatöötamist, 
sealhulgas sooga seotud teadlikkuse 
tõstmist õpetajale ning inimõigusi, 
sealhulgas naiste õigusi käsitlevate 
erikursuste pakkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 – sissejuhatav osa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. võtab üle järgmised mõisted ÜRO 
miinimumeeskirjadest alaealiste 

5. kiidab heaks alaealiste kuritegevuse 
määratluse, mille on sõnastanud Euroopa 
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õigusemõistmise haldamiseks (Pekingi 
eeskirjad), mis on ainus rahvusvahelise 
õiguse instrument, mis sisaldab alaealiste 
kuritegevuse mõistet (lõige 2.2):

Nõukogu1: “alaealine” – isik, kes on 
jõudnud kriminaalvastutusele võtmise 
ikka, kuid kes ei ole veel täisealine. Samas 
võib kõnealune määratlus laieneda ka 
nendele isikutele, kes on määratletud east 
napilt nooremad või vanemad;
“kuritegevus” – tegevus, mille suhtes 
kohaldatakse kriminaalõigust. Mõnes 
riigis kehtib nimetatud määratlus ka 
antisotsiaalsele ja/või hälbivale 
käitumisele, mille suhtes kohaldatakse 
haldus- või tsiviilõigust;
“alaealiste õigussüsteem” on ametlik 
komponent alaealiste kuritegevust 
käsitlevas laiemas lähenemisviisis. Lisaks 
noorte kohtule kuuluvad selle alla 
ametlikud organid või asutused, nagu 
politsei, prokuratuur, juristid, 
kriminaalhooldus- ja karistusasutused, 
mis teevad tihedat koostööd selliste selle 
valdkonnaga seotud ametitega nagu 
tervishoiu-, haridus-, sotsiaal- ja 
hoolekandeteenuseid pakkuvad ametid 
ning valitsusvälised organid, nagu 
ohvreid ja tunnistajaid toetavad ametid; 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
alaealiste kuritegevus on üks kindel osa 
ülemaailmsest kuritegevusest ning selle 
tase näitab ühiskonna moraalset 
seisundit; 

                                               
 ÜRO Peaassamblee 29. novembri 1985. aasta resolutsioon nr 40/33.
1 Euroopa Nõukogu “Lapsed ja alaealiste üle õiguse mõistmine”, oktoober, 2009.
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Or. lt

Muudatusettepanek 35
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, eelkõige interneti teel leviva 
varase seksualiseerituse ja pornograafia, 
suitsetatavate, joodavate või süstitavate 
toodete kuritarvitamise, söömishäirete 
ning liialdustega, mille puhul teismelised 
võivad üheaegselt olla nii nende 
põhjustajad kui ka ohvrid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, eelkõige interneti teel leviva 
varase seksualiseerituse ja pornograafia,
suitsetatavate, joodavate või süstitavate 
toodete kuritarvitamise, söömishäirete
ning liialdustega, mille puhul teismelised 
võivad üheaegselt olla nii nende 
põhjustajad kui ka ohvrid;

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, interneti teel leviva varase 
seksualiseerituse ja pornograafiaga;
suitsetatavate, joodavate või süstitavate 
toodete kuritarvitamise ning liialdustega, 
mille puhul teismelised võivad üheaegselt 
olla nii nende põhjustajad kui ka ohvrid;

Or. en



AM\875920ET.doc 19/60 PE470.088v01-00

ET

Muudatusettepanek 37
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, eelkõige interneti teel leviva
varase seksualiseerituse ja pornograafia, 
suitsetatavate, joodavate või süstitavate 
toodete kuritarvitamise, söömishäirete 
ning liialdustega, mille puhul teismelised 
võivad üheaegselt olla nii nende 
põhjustajad kui ka ohvrid;

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, varase seksualiseerituse ja 
pornograafiaga, millega noored inimesed 
puutuvad peamiselt kokku interneti teel, 
ning suitsetatavate, joodavate või 
süstitavate toodete kuritarvitamise ning
söömishäiretega, mis tavaliselt tulenevad 
eakaaslaste teadlikust või teadvustamata 
survest, mida omakorda toetab teismeliste 
madal enesehinnang, mis on kõik seotud 
kõigi muude liialdustega;

Or. de

Muudatusettepanek 38
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, eelkõige interneti teel leviva 
varase seksualiseerituse ja pornograafia, 
suitsetatavate, joodavate või süstitavate 
toodete kuritarvitamise, söömishäirete 
ning liialdustega, mille puhul teismelised 
võivad üheaegselt olla nii nende 
põhjustajad kui ka ohvrid;

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, kiusamise ja hirmutamise 
ning kokkupuutega pornograafiaga ning 
suitsetatavate, joodavate või süstitavate
toodete kuritarvitamisega;

Or. en



PE470.088v01-00 20/60 AM\875920ET.doc

ET

Muudatusettepanek 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, eelkõige interneti teel leviva 
varase seksualiseerituse ja pornograafia, 
suitsetatavate, joodavate või süstitavate 
toodete kuritarvitamise, söömishäirete ning 
liialdustega, mille puhul teismelised võivad 
üheaegselt olla nii nende põhjustajad kui 
ka ohvrid;

6. rõhutab, et alaealiste kuritegevus on 
seotud ka ohtlike mängude, soolise 
vägivalla, vägistamiste ja grupiviisiliste 
vägistamiste, interneti teel leviva varase 
seksualiseerituse ja pornograafia, 
narkootikumide ja alkoholi
kuritarvitamise, söömishäirete ning 
liialdustega, mille puhul teismelised võivad 
üheaegselt olla nii nende põhjustajad kui 
ka ohvrid;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – punkt 1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. tunneb muret noorte inimeste ohvriks 
langemise kahesuguse riski pärast: 
statistilised uuringud näitavad, et noored 
langevad tõenäolisemalt täiskasvanute 
vägivalla ohvriteks ning samal ajal on 
nad ka omaealiste peamised ohvrid;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. kordab oma seisukohta, et alaealise 
kuritegeliku käitumise põhjuseid on 
keeruline üldiselt liigitada1;

7. kordab oma seisukohta, et alaealise 
kuritegeliku käitumise põhjuseid on 
keeruline üldiselt liigitada, kuna 
antisotsiaalse ning viimaks kuritegeliku 
käitumiseni viiva tee põhjused tulenevad 
igal individuaalsel juhul erinevatest 
asjaoludest, mis seonduvad isiku 
elukogemusega ning selle esmase 
keskkonnaga, milles iga laps ja noor 
areneb: see tähendab perekonda, kooli, 
sõprusringkonda ning laiemas plaanis 
sotsiaal-majanduslikku keskkonda, milles 
ta viibib1;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. kordab oma seisukohta, et alaealise 
kuritegeliku käitumise põhjuseid on 
keeruline üldiselt liigitada2;

7. kordab oma seisukohta, et alaealise 
kuritegeliku käitumise põhjuseid on 
keeruline üldiselt liigitada1; sellega seoses 
juhib erilist tähelepanu vajadusele uurida 
noorte naiste kuritegevuse olemust ja 
põhjuseid, et aidata töötada välja 
naissoost õigusrikkujaid käsitlev poliitika; 

Or. en

Muudatusettepanek 43
Angelika Werthmann

                                               
1 Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon alaealiste kuritegevuse ning naiste, perekonna ja 
ühiskonna rolli kohta, ELT C 146E, 12.6.2008, lk 344 .
2 Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon alaealiste kuritegevuse ning naiste, perekonna ja 
ühiskonna rolli kohta; ELT C 146E, 12.6.2008, lk 344.
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõustub Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee loetletud põhjustega: -
noore pärinemine lagunenud perekonnast 
(broken home) ning pere- ja tööelu 
ühildamise raskused, mis toovad üha 
sagedamini kaasa ebapiisava tähelepanu 
noorte vastu; - piiride ja kontrolli 
puudumine; - sotsiaalmajanduslik 
marginaliseerumine või vaesus; - põhjuseta 
koolist puudumine ja puudulikud 
õppetulemused; - noorte tööpuudus; -
teatud meediakanalite ja videomängude 
kaudu levivad vägivaldsed pildid ja 
käitumismustrid; - narkootikumide ja 
toksiliste ainete, näiteks kanepi tarbimine 
või alkoholi mõõdutundetu tarbimine;
kasvatuses puudulikult edastatavad 
ühiskondlikud ja kodanikuväärtused, 
näiteks normidest kinnipidamine, 
solidaarsus, lahkus, tolerants, ümbritsevate 
austamine, enesekriitika, empaatia, 
tööeetika, mis on meie globaliseerunud 
ühiskonnas asendunud selliste 
utilitaristlikumate väärtustega nagu 
individualism, konkurents ja piiramatu 
tarbimine, mis teatavates tingimustes 
toovad kaasa ühiskondliku anoomia
(normituse, seadusetuse) tekke1;

8. nõustub Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee loetletud põhjustega:

– noore pärinemine lagunenud perekonnast
(broken home) – viimastel aastakümnetel 
läbiviidud uuringud on korduvalt 
näidanud, et pooled või isegi kaks 
kolmandikku kuritegudest sooritatakse
ühes vanuserühmas väikese arvu noorte 
poolt, kellel on käitumisraskused ning 
keda iseloomustab lootusetu olukord 
kodus ja ühiskonnaeluks vajalike 
peamiste sotsiaalsete omaduste puudus;

                                               
1 Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Alaealiste kuritegevuse ennetamine, alaealiste kuritegevuse 
käsitlemise viisid ja alaealisi käsitleva õigussüsteemi roll Euroopa Liidus”, ELT C 110, 9.5.2006, lk 75.
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pere- ja tööelu ühildamise raskused;
– olukorrad, mis toovad üha sagedamini 
kaasa ebapiisava tähelepanu noorte vastu;
–sotsiaalmajanduslik marginaliseerumine 
või vaesus; 
– põhjuseta koolist puudumine ja 
puudulikud õppetulemused; 
– noorte tööpuudus – integreerumine 
tööellu ning kindlate kaaslaste tekkimine 
mõjusid pöördepunktina isegi siis, kui 
esines sotsiaalse pädevuse tõsiseid 
puudusi;
– teatud meediakanalite ja videomängude 
kaudu levivad vägivaldsed pildid ja 
käitumismustrid; 
– narkootikumide ja toksiliste ainete, 
näiteks kanepi tarbimine või alkoholi 
mõõdutundetu tarbimine;

kasvatuses puudulikult edastatavad 
ühiskondlikud ja kodanikuväärtused, 
näiteks normidest kinnipidamine, 
solidaarsus, lahkus, tolerants, ümbritsevate 
austamine, enesekriitika, empaatia, 
tööeetika, mis on meie globaliseerunud 
ühiskonnas asendunud selliste 
utilitaristlikumate väärtustega nagu 
individualism, konkurents ja piiramatu 
tarbimine, mis teatavates tingimustes 
toovad kaasa ühiskondliku anomaalia
(normituse, seadusetuse) tekke;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõustub Euroopa Majandus- ja 8. nõustub Euroopa Majandus- ja 
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Sotsiaalkomitee loetletud põhjustega: -
noore pärinemine lagunenud perekonnast 
(broken home) ning pere- ja tööelu 
ühildamise raskused, mis toovad üha 
sagedamini kaasa ebapiisava tähelepanu 
noorte vastu; - piiride ja kontrolli 
puudumine; - sotsiaalmajanduslik
marginaliseerumine või vaesus; - põhjuseta 
koolist puudumine ja puudulikud 
õppetulemused; - noorte tööpuudus; -
teatud meediakanalite ja videomängude 
kaudu levivad vägivaldsed pildid ja 
käitumismustrid; - narkootikumide ja 
toksiliste ainete, näiteks kanepi tarbimine 
või alkoholi mõõdutundetu tarbimine; 
kasvatuses puudulikult edastatavad 
ühiskondlikud ja kodanikuväärtused, 
näiteks normidest kinnipidamine, 
solidaarsus, lahkus, tolerants, ümbritsevate 
austamine, enesekriitika, empaatia, 
tööeetika, mis on meie globaliseerunud 
ühiskonnas asendunud selliste 
utilitaristlikumate väärtustega nagu 
individualism, konkurents ja piiramatu 
tarbimine, mis teatavates tingimustes 
toovad kaasa ühiskondliku anoomia 
(normituse, seadusetuse) tekke;

Sotsiaalkomitee loetletud põhjustega: –
noore pärinemine lagunenud perekonnast 
(broken home) ning pere- ja tööelu 
ühildamise raskused, mis toovad üha 
sagedamini kaasa ebapiisava tähelepanu 
noorte vastu;– piiride ja kontrolli 
puudumine; – sotsiaalmajanduslik
marginaliseerumine või vaesus; –
põhjuseta koolist puudumine ja puudulikud 
õppetulemused; – noorte tööpuudus; –
teatud meediakanalite ja videomängude 
kaudu levivad vägivaldsed pildid ja 
käitumismustrid; – narkootikumide ja 
toksiliste ainete, näiteks kanepi tarbimine 
või alkoholi mõõdutundetu tarbimine; –
kasvatuses puudulikult edastatavad 
ühiskondlikud ja kodanikuväärtused, 
näiteks normidest kinnipidamine, 
solidaarsus, lahkus, tolerants, ümbritsevate 
austamine, enesekriitika, empaatia, 
tööeetika;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõustub Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee loetletud põhjustega: -
noore pärinemine lagunenud perekonnast 
(broken home) ning pere- ja tööelu 
ühildamise raskused, mis toovad üha 
sagedamini kaasa ebapiisava tähelepanu 

8. rõhutab vajadust toetada sõltumatute 
uuringute korraldamist, et uurida 
alaealiste kuritegevuse põhjuseid;
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noorte vastu; - piiride ja kontrolli 
puudumine; - sotsiaalmajanduslik
marginaliseerumine või vaesus; -
põhjuseta koolist puudumine ja 
puudulikud õppetulemused; - noorte 
tööpuudus; - teatud meediakanalite ja 
videomängude kaudu levivad vägivaldsed 
pildid ja käitumismustrid; -
narkootikumide ja toksiliste ainete, 
näiteks kanepi tarbimine või alkoholi 
mõõdutundetu tarbimine; kasvatuses 
puudulikult edastatavad ühiskondlikud ja 
kodanikuväärtused, näiteks normidest 
kinnipidamine, solidaarsus, lahkus, 
tolerants, ümbritsevate austamine, 
enesekriitika, empaatia, tööeetika, mis on 
meie globaliseerunud ühiskonnas 
asendunud selliste utilitaristlikumate 
väärtustega nagu individualism, 
konkurents ja piiramatu tarbimine, mis 
teatavates tingimustes toovad kaasa 
ühiskondliku anoomia (normituse, 
seadusetuse) tekke1;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
alaealiste poolt toimepandud kuritegude 
uurimise ja nende eest süüdi mõistmise 
puhul peab süü tuvastamise eesmärgil 
kasutama sooteadlikku lähenemisviisi 
selliste kuritegude puhul, mis võivad 
hõlmata mõnda sundimise vormi, nagu 
kallima või eakaaslaste poolt; 

                                                                                                                                                  
1 Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Alaealiste kuritegevuse ennetamine, alaealiste kuritegevuse 
käsitlemise viisid ja alaealisi käsitleva õigussüsteemi roll Euroopa Liidus”, ELT C 110, 9.5.2006, lk 75.
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. kutsub Euroopa institutsioone ja 
liikmesriike üles korraldama uuringuid 
alaealiste kuritegevuse põhjuste kohta 
soolisest aspektist, näiteks: statistika 
alaealiste kurjategijate soolise jagunemise 
kohta või kõige levinumate alaealiste 
kuritegevust põhjustavate soopõhiste 
faktorite kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerija ning et laiendatud 
perekonna pakutaval võrgustikul on 
ennetus- ja rehabilitatsioonitöös põhiroll;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerija ning et laiendatud 
perekonna pakutaval võrgustikul on 
ennetus- ja rehabilitatsioonitöös põhiroll;

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerija ning et hoolival 
kodusel keskkonnal on ennetus- ja 
rehabilitatsioonitöös põhiroll;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerija ning et laiendatud 
perekonna pakutaval võrgustikul on 
ennetus- ja rehabilitatsioonitöös põhiroll;

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerumisoskusi kujundav 
koht ning vastavalt liikmesriikide 
õigusaktidele ja rahvusvahelistele
lepingutele vastutavad selle eest vanemad; 
laiendatud perekonna pakutaval 
võrgustikul võib olla ennetus- ja 
rehabilitatsioonitöös põhiroll; võttes 
arvesse praegust sotsiaalset olukorda ja 
püsivalt vähenevat inimeste hulka, keda 
toetab lai, stabiilne perevõrgustik, tuleb 
pöörata rohkem tähelepanu sellistele 
alternatiivsetele võimalustele nagu 
asendusvanemad ning töötada 
positiivsetest kogemustest saadud andmete 
põhjal välja uued, ühitatud võimalused;

Or. de

Muudatusettepanek 51
Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerija ning et laiendatud 
perekonna pakutaval võrgustikul on 
ennetus- ja rehabilitatsioonitöös põhiroll;

9. on seisukohal, et perekond on lapse 
esmane sotsialiseerija ning et laiendatud 
perekonna pakutaval võrgustikul on
ennetustöös ja sotsiaalsel integreerumisel
põhiroll; on samuti seisukohal, et lapse 
arengut mõjutavad veel muud sotsiaal-
majanduslikud tegurid;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et perekondlike 
väärtuste süvalaiendamine, mille puhul 
käsitletakse erinevaid poliitikapõhimõtteid 
perekonna perspektiivist (näiteks
sotsiaal-, haridus- ja finantspoliitikasse 
ning kriminaalõigusaktidesse jne) 
perekonna perspektiivist, on peamine 
vahend pingutuste kooskõlastamiseks, et 
hoida ära alaealiste kuritegevuseni viivat 
käitumist;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunnistab avalike koolide rolli 
teismeliste sotsialiseerimisel;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunnistab avalike koolide rolli 
teismeliste sotsialiseerimisel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 55
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunnistab avalike koolide rolli
teismeliste sotsialiseerimisel;

10. tunnistab, et ka koolid aitavad
märkimisväärselt kaasa teismeliste 
sotsialiseerimisele, kuna koolid on need 
kohad, kuhu lapsed jäetakse esimest 
korda üksinda kogema suhtlemist võõras 
keskkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 56
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. tunnistab, et kuritegelikule 
käitumisele viitavate esimeste märkide 
märkamiseks tuleb pingsalt keskenduda 
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koolide jälgimisele, kuna koolid on teine 
kõige olulisem sotsialiseerimisfaktor 
noorte inimeste sotsiaalsete oskuste 
edasiarendamisel; soovitab liikmesriikidel 
võtta vastu küllaldaselt meetmeid, nagu 
võimalus saada regulaarselt 
psühhologilist nõustamist koolis jne, mis 
lihtsustaksid koostöö tegemist vanemate, 
koolide ja psühholoogide/nõustajate vahel 
abivajavate laste toetamisel; 

Or. en

Muudatusettepanek 57
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. julgustab avalikke sotsiaalteenistusi 
vajadusel tagama selline noorte 
järelevalve, mis ei mõjuks neile häbistava 
või piiravana;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. julgustab avalikke sotsiaalteenistusi 
vajadusel tagama selline noorte järelevalve, 
mis ei mõjuks neile häbistava või 
piiravana;

11. julgustab sotsiaalteenistusi vajadusel 
tagama selline noorte hälbiva käitumise
järelevalve, mis ei mõjuks neile häbistava 
või piiravana;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. julgustab avalikke sotsiaalteenistusi 
vajadusel tagama selline noorte järelevalve, 
mis ei mõjuks neile häbistava või 
piiravana;

11. julgustab sotsiaalteenistusi vajadusel 
tagama selline noorte järelevalve, mis ei 
mõjuks neile häbistava või piiravana;
konkreetsete juhtumite jaoks välja 
töötatud tegevuskavaga on saavutatud 
väga tähelepanuväärseid tulemusi;

Or. de

Muudatusettepanek 60
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub liikmesriike üles parandama 
õpetajate väljaõpet, tugevdama koostööd 
vanemate ja haridustöötajate vahel ning 
arvestama teismeliste seisukohti kehtivate 
eeskirjade alusel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 61
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub liikmesriike üles parandama 
õpetajate väljaõpet, tugevdama koostööd 
vanemate ja haridustöötajate vahel ning 
arvestama teismeliste seisukohti kehtivate 

12. kutsub liikmesriike üles parandama 
õpetajate väljaõpet ning tugevdama 
õpetajate vastutustunnet nende hoole alla 
antud laste ees; kutsub liikmesriike üles 
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eeskirjade alusel; tugevdama koostööd vanemate ja 
haridustöötajate vahel ühelt poolt ning
vanemate ja riiklike sotsiaalteenistuste 
vahel teiselt poolt ning arvestama laste, 
kuid eelkõige kõikide noorte inimeste 
arvamustega kehtivate eeskirjade alusel;

Or. de

Muudatusettepanek 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub liikmesriike üles parandama 
õpetajate väljaõpet, tugevdama koostööd 
vanemate ja haridustöötajate vahel ning 
arvestama teismeliste seisukohti kehtivate 
eeskirjade alusel;

12. kutsub liikmesriike üles parandama 
õpetajate väljaõpet, tugevdama koostööd 
vanemate, haridustöötajate, vahendajate ja 
noorteühenduste vahel ning arvestama 
teismeliste seisukohti kehtivate eeskirjade 
alusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. kutsub riiklikke haridusasutusi üles 
töötama välja koolitusprogrammi 
õpetajatele, haldustöötajatele ning 
muudele rühmadele, kes tegelevad laste ja 
noortega, näiteks tervishoiu- ja 
sotsiaalteenistuse ning politseitöötajatele, 
et edendada noorte kaasamist soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõttesse – koolitus 
peaks sisaldama kursuseid, kus täisealised 
töötajad analüüsivad oma arvamusi 
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soolise võrdõiguslikkuse kohta ning 
tõekspidamisi noorte rolli kohta 
ühiskonnas, pöörates erilist tähelepanu 
vägivaldsele ja agressiivsele käitumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub koole üles edendama 
koolivälist ning kunsti- ja sporditegevust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 65
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub koole üles edendama koolivälist 
ning kunsti- ja sporditegevust;

13. kutsub vanemaid ja koole üles 
edendama koolivälist ning kunsti- ja 
sporditegevust vajalikuks vastukaaluks 
üha suurenevale survele tulemusi 
saavutada; sellega seoses võivad sellised 
projektid nagu “suur õde/vend” toimida 
puhverina, kuna sellesse kaasatud 
inimesed ei kuulu pere lähiringi ning 
noortel inimestel on seepärast palju 
lihtsam probleemidega tegeleda ning nad 
annavad pädevamat nõu kui samaealised 
sõbrad (teine võrdlusrühm); projektide 
“kohalik vanaema/vanaisa” abil saaks 
igakülgselt saavutada sarnase mõju –
sellise, mis oleks eriti kasulik Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee antud 
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viimase põhjenduse puhul (sotsiaalsete 
väärtuste, solidaarsuse, austuse ja 
empaatia ebapiisav õpetamine ja 
edasiandmine); 

Or. de

Muudatusettepanek 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub koole üles edendama koolivälist 
ning kunsti- ja sporditegevust;

13. kutsub liikmesriike, kohalikke 
ametivõime ja koole üles edendama ja 
korraldama koolivälist ning kunsti- ja 
sporditegevust kogukonna ühenduste 
abiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. rõhutab, et tõhus võitlus alaealiste 
kuritegevuse vastu eeldab integreeritud ja 
tõhusat kooli-, sotsiaal-, pere- ja 
hariduspoliitikat, mis aitab kaasa 
sotsiaalsete ja kodanikuväärtuste 
edasiandmisele ja noorte varajasele 
sotsialiseerimisele; on seisukohal, et 
lisaks on vaja töötada välja majandusliku 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamise 
poliitika, eesmärgiga vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu, 
pöörates erilist tähelepanu laste 
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vaesusele;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. kutsub liikmesriike üles toetama 
hariduspoliitikat, et vältida noorte koolist 
väljalangemist, ning võrdlema parimaid 
tavasid selles valdkonnas;

Or. it

Muudatusettepanek 69
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama ELi 2020. aasta strateegia ja 
strateegilise raamistiku „Haridus ja 
koolitus 2020“ elluviimise;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub pädevaid organisatsioone 
hindama avalikku poliitikat alaealistele 
kohaldatavate alternatiivkaristuste osas, 
sooliste stereotüüpide mõju alaealiste 
kuritegevusele, meedia rolli, poiste ja 
tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi 
ning vanemate, kooli ja 
noorteorganisatsioonide rolli alaealiste
kuritegevuse ärahoidmisel;

15. kutsub pädevaid organisatsioone 
hindama avalikku poliitikat alaealistele 
kohaldatavate alternatiivkaristuste osas, 
sooliste stereotüüpide mõju alaealiste 
kuritegevusele, meedia rolli, poiste ja 
tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi 
ning vanemate, kooli ja 
noorteorganisatsioonide rolli tuvastatud 
stressifaktorite puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub pädevaid organisatsioone 
hindama avalikku poliitikat alaealistele 
kohaldatavate alternatiivkaristuste osas, 
sooliste stereotüüpide mõju alaealiste 
kuritegevusele, meedia rolli, poiste ja 
tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi 
ning vanemate, kooli ja 
noorteorganisatsioonide rolli alaealiste 
kuritegevuse ärahoidmisel;

15. kutsub pädevaid organisatsioone 
hindama avalikku poliitikat alaealistele 
kohaldatavate alternatiivkaristuste osas, 
sooliste stereotüüpide mõju alaealiste 
kuritegevusele, meedia rolli, poiste ja 
tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi 
ning vanemate, kooli ja noorteühenduste
rolli alaealiste kuritegevuse ärahoidmisel;
kutsub kõnealuseid organeid üles 
võrdlema kogemusi ja tavasid; 

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15



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

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub pädevaid organisatsioone 
hindama avalikku poliitikat alaealistele 
kohaldatavate alternatiivkaristuste osas, 
sooliste stereotüüpide mõju alaealiste 
kuritegevusele, meedia rolli, poiste ja 
tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi 
ning vanemate, kooli ja 
noorteorganisatsioonide rolli alaealiste 
kuritegevuse ärahoidmisel;

15. kutsub pädevaid organisatsioone 
hindama alaealistele kohaldatavate 
alternatiivkaristuste tõhusust, 
stereotüüpide mõju alaealiste 
kuritegevusele, meedia rolli, poiste ja 
tüdrukute erinevaid vägivallakogemusi 
ning vanemate, kooli ja 
noorteorganisatsioonide rolli alaealiste 
kuritegevuse ärahoidmisel; kutsub 
pädevaid organeid üles arvestama noorte 
kuritegevuse jälgimisel sooga seotud 
tegureid; 

Or. en

Muudatusettepanek 73
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
arvesse järgmisi põhimõtteid: ennetada 
teo toimepanemist ja uuesti 
toimepanemist, õpetama kurjategijaid 
uuesti sotsialiseerima ja aitama neil 
uuesti integreerida; rõhutab, kui oluline 
on tegeleda alaealiste kurjategijate 
ohvriks langenud inimeste vajaduste ja 
huvidega;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. kutsub liikmesriike – riikliku 
telekommunikatsiooniadministratsiooni 
kaudu – üles tagama meedias ilmuva sisu 
ja kujutiste (mis õhutavad vägivallale, 
sadismile, rassismile ja soolisele 
diskrimineerimisele) nõuetekohast 
jälgimist ja karistamist, ning edendama 
audiovisuaalset ja multimeedia harivat ja 
juhendavat sisu;

Or. it

Muudatusettepanek 75
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 b. ergutab Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike edendama ja tugevdama 
vabatahtlike ühenduste rolli, mis 
võimaldab noortel inimestele saada 
pühendumise ning isikliku ja sotsiaalse 
vastutuse kogemusi, ning märgib, et 
kõnealused kogemused on väga harivad, 
sealhulgas ühiskondlikult seisukohalt;

Or. it

Muudatusettepanek 76
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub liikmesriike üles toetama 
professionaalsete nõustamisteenuste 

välja jäetud
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võrgustikke, mille tegevus on suunatud 
perekondadele ja paaridele, kellel on 
raskusi oma vanemakohustuste täitmisel, 
ning noortele, kellel on probleeme seoses 
ohtliku elustiili ja sõltuvusvormidega;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub liikmesriike üles toetama 
professionaalsete nõustamisteenuste 
võrgustikke, mille tegevus on suunatud 
perekondadele ja paaridele, kellel on 
raskusi oma vanemakohustuste täitmisel, 
ning noortele, kellel on probleeme seoses 
ohtliku elustiili ja sõltuvusvormidega;

16. kutsub liikmesriike üles toetama 
professionaalsete nõustamisteenuste 
võrgustikke, mille tegevus on suunatud 
perekondadele ja paaridele, kellel on 
raskusi oma vanemakohustuste täitmisel, 
ning noortele, kellel on probleeme seoses 
sõltuvusvormidega;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub liikmesriike üles toetama 
professionaalsete nõustamisteenuste 
võrgustikke, mille tegevus on suunatud 
perekondadele ja paaridele, kellel on 
raskusi oma vanemakohustuste täitmisel, 
ning noortele, kellel on probleeme seoses 
ohtliku elustiili ja sõltuvusvormidega;

16. kutsub liikmesriike üles toetama 
professionaalsete nõustamisteenuste 
võrgustikke, eelkõige neid, mis töötavad 
perede ja riiklike sotsiaalteenuste 
valdkonnas; paljudel juhtudel otsiksid 
vanemad heameelega abi, kuid nad 
kõhklevad seda teha sotsiaalteenistustest –
sama kehtib ka noorte puhul, kes soovivad 
turvalist pelgupaika, ilma et peaksid 
seisma silmitsi riigivõimuga, mis peitub
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riiklike sotsiaalteenistuste taga;

Or. de

Muudatusettepanek 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab, kui oluline on jagada 
õpetust soolise võrdõiguslikkuse kohta 
juba varajases eas, kuna varajasel 
diskrimineerival ettekujutusel naistest 
võib olla negatiivne mõju, mis võib 
väljenduda vägivallas naiste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kutsub liikmesriike üles pakkuma 
erituge sisserändajatele ning tagama neile 
juurdepääsu eluasemele, põhiharidusele, 
tervishoiuteenustele ja tööturule;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. kutsub liikmesriike üles edendama 
meetmeid, et pakkuda nõustamist 
noortele, kellel on probleeme 
sotsialiseerumisega ning kes peavad 
võitlema oma päritolukogukonda 
puudutava diskrimineerimisega, ning 
koostama ja rakendama ühiskondliku 
päritoluga seotud vägivalla vastu 
võitlemise programme;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 82
Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. kutsub liikmesriike üles edendama 
meetmeid, et pakkuda nõustamist 
noortele, kellel on probleeme 
sotsialiseerumisega ning kes peavad 
võitlema oma päritolukogukonda 
puudutava diskrimineerimisega, ning 
koostama ja rakendama ühiskondliku 
päritoluga seotud vägivalla vastu 
võitlemise programme;

18. kutsub liikmesriike üles edendama 
meetmeid, et toetada noori, kellel on 
probleeme sotsialiseerumisega ning kes 
peavad võitlema oma päritolukogukonda 
puudutava diskrimineerimisega, ning 
koostama ja rakendama ühiskondliku 
päritoluga seotud vägivalla vastu 
võitlemise programme;

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et vaesuses elavatel noortel välja jäetud
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on suurem oht raskustesse sattuda, ning 
kutsub pädevaid institutsioone üles 
käsitlema tööd raskustes perekonnaga 
lapse hooldusperesse paigutamise 
alternatiivina;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et vaesuses elavatel noortel on 
suurem oht raskustesse sattuda, ning 
kutsub pädevaid institutsioone üles 
käsitlema tööd raskustes perekonnaga lapse 
hooldusperesse paigutamise alternatiivina;

19. rõhutab, et vaesuses elavatel noortel on 
suurem oht raskustesse sattuda, ning 
kutsub kõikide liikmesriikide pädevaid 
institutsioone üles käsitlema tööd raskustes 
perekonnaga lapse hooldusperesse 
paigutamise alternatiivina;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
selleks, et suurendada võimalusi laste ja 
noorte elus, on väga oluline võidelda 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu, 
tagada juurdepääs kvaliteetsele 
haridusele, elamispinnale, noorte 
vabaajakeskustele jne;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tunnistab, et nagu näitavad Euroopa 
projekti „Kas te teate, kus on teie laps 
praegu?“ tulemused, on kuritegevuse 
ennetamiseks pedagoogiliselt mõistlik 
anda teismelistele sõnaõigus, et vältida 
pimedat avaliku korra keskset poliitikat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tunnistab, et nagu näitavad Euroopa 
projekti „Kas te teate, kus on teie laps 
praegu?“ tulemused, on kuritegevuse 
ennetamiseks pedagoogiliselt mõistlik anda 
teismelistele sõnaõigus, et vältida pimedat 
avaliku korra keskset poliitikat;

20. tunnistab, et nagu näitavad Euroopa 
projekti „Kas te teate, kus on teie laps 
praegu?“ tulemused, on kuritegevuse 
ennetamiseks pedagoogiliselt mõistlik anda 
teismelistele sõnaõigus eesmärgiga 
tegeleda alaealiste kuritegevuse 
probleemiga asjakohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. tunnistab, et nagu näitavad Euroopa 
projekti „Kas te teate, kus on teie laps 

20. tunnistab, et alaealiste kuritegevuse 
ärahoidmisel on oluline vanemate 
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praegu?“ tulemused, on kuritegevuse 
ennetamiseks pedagoogiliselt mõistlik 
anda teismelistele sõnaõigus, et vältida 
pimedat avaliku korra keskset poliitikat;

aktiivne osalemine; tunnistab nende 
riiklike teavituskampaaniate või 
nõustamistelefonide harivat tegurit, mis 
on suunatud vanemate aitamisele lugeda 
nn märke nende laste käitumisest; 
soovitab Euroopa projekti "Kas te teate, 
kus on teie laps praegu?” tulemuste näitel 
kaasata teismelised ja nende vanemad 
alaealiste kuritegevust käsitlevate avalike 
teavituskampaaniate väljatöötamisse ja 
käivitamisse, et vältida pimedat avaliku 
korra keskset poliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. rõhutab, et naiste ja meeste vajadused 
on sageli selgelt erinevad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. rõhutab, et naiste ja meeste vajadused 
on sageli selgelt erinevad;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. rõhutab, et naiste ja meeste vajadused 
on sageli selgelt erinevad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
hiljutised uuringud on näidanud, et need 
isad, kes on olnud kohe enne ja pärast 
oma laste sündi nende ellu kaasatud, 
osalevad aastaid hiljem aktiivsemalt 
nende kasvatamises; juhib sellega seoses 
tähelepanu vajadusele kiirendada 
pingutuste tegemist, et vähendada meeste 
ja naiste olemasolevaid palgaerinevusi, 
mis mõjutavad ema-, isa-, vanema- ja 
perepuhkuse kasutamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 93
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. rõhutab, et tuleks uurida noorte 
naiste kuritegevuse olemust ja põhjuseid, 
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et sõnastada naiskurjategijatele 
kohandatavaid poliitikapõhimõtteid; 

Or. en

Muudatusettepanek 94
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub institutsioone üles süvendama 
oma teadmisi poiste ja meeste vajadustest 
võrdsete võimaluste ja töö- ning pereelu 
ühitamise valdkonnas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 95
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub institutsioone üles süvendama 
oma teadmisi poiste ja meeste vajadustest 
võrdsete võimaluste ja töö- ning pereelu 
ühitamise valdkonnas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 96
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. on seisukohal, et peresõbralike 
poliitikapõhimõtete edendamine (muu 
hulgas ettevõtte ühiskondliku vastutuse 
uute kriteeriumite abil) on hädavajalik, 
eelkõige üksikvanemate jaoks, et nad 
saaksid lubada endale vajalikke tingimusi 
töö- ja pereelu ühitamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 97
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles väikelaste hooldamisega seotud ning 
haridussektori ameteid paremini 
tasustama;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 98
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles väikelaste hooldamisega seotud ning 
haridussektori ameteid paremini 
tasustama;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles väikelaste hooldamisega seotud ning 
haridussektori ameteid paremini 
tasustama;

23. kutsub liikmesriike, tööturu osapooli ja 
eraharidussektorit üles analüüsima 
võimalust piisavalt hästi tasustada
väikelaste hooldamisega seotud ning 
haridussektori ameteid;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles väikelaste hooldamisega seotud ning 
haridussektori ameteid paremini 
tasustama;

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles pakkuma vanematele rohkem 
võimalusi oma laste elus algusest peale 
aktiivselt osaleda, võimaldades võtta 
nõuetekohast ema-, isa- ja 
hoolduspuhkust ning kohandada 
töötunde, et nii emad kui ka isad saaks 
hooldamisega tegeleda; 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles väikelaste hooldamisega seotud ning

23. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli 
üles korraldama nõuetekohaseid 
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haridussektori ameteid paremini 
tasustama;

kutseõppekursuseid ning tasustama 
paremini väikelaste hooldamisega seotud 
ja haridussektori ameteid;

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. kutsub institutsioone üles analüüsima 
naiste ja meeste kodutööde panust 
rahvuslikku jõukusse, et teha kindlaks 
võimalik sooline diskrimineerimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. kutsub institutsioone üles analüüsima 
naiste ja meeste kodutööde panust 
rahvuslikku jõukusse, et teha kindlaks 
võimalik sooline diskrimineerimine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. kutsub institutsioone üles analüüsima 
naiste ja meeste kodutööde panust 
rahvuslikku jõukusse, et teha kindlaks 
võimalik sooline diskrimineerimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 105
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kutsub institutsioone üles käsitlema 
tööalast ja töövälist tegevust lähtuvalt 
elutsüklist, seda eriti naiste puhul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 106
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kutsub institutsioone üles käsitlema 
tööalast ja töövälist tegevust lähtuvalt 
elutsüklist, seda eriti naiste puhul;

25. kutsub liikmesriike ja institutsioone 
üles analüüsima võimalust võtta riiklike 
sotsiaalkaitse kavades arvesse tööalast ja 
töövälist tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Marije Cornelissen
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub liikmesriike üles looma 
alaealistele kurjategijatele mõeldud 
ümberkasvatuse ja ühiskonda 
taasintegreerimise programme ning 
kohaldama nende sotsiaalsest staatusest 
olenemata nulltolerantsi täiskasvanute 
suhtes, kes õhutavad teismelisi 
kuritegevusele, näiteks aidates neil 
hankida tugevatoimelisi uimasteid, 
kanepit või muid kahjulikke aineid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 108
Elisabeth Morin-Chartier

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub liikmesriike üles looma 
alaealistele kurjategijatele mõeldud 
ümberkasvatuse ja ühiskonda 
taasintegreerimise programme ning 
kohaldama nende sotsiaalsest staatusest 
olenemata nulltolerantsi täiskasvanute 
suhtes, kes õhutavad teismelisi 
kuritegevusele, näiteks aidates neil hankida 
tugevatoimelisi uimasteid, kanepit või 
muid kahjulikke aineid;

26. kutsub liikmesriike üles looma 
alaealistele kurjategijatele mõeldud 
koolitus- ja ühiskonda taasintegreerimise 
programme ning kohaldama nende 
sotsiaalsest staatusest olenemata 
nulltolerantsi täiskasvanute suhtes, kes 
õhutavad teismelisi kuritegevusele, näiteks 
aidates neil hankida tugevatoimelisi 
uimasteid, kanepit või muid kahjulikke 
aineid;

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. kutsub liikmesriike üles looma 
alaealistele kurjategijatele mõeldud 
ümberkasvatuse ja ühiskonda 
taasintegreerimise programme ning 
kohaldama nende sotsiaalsest staatusest 
olenemata nulltolerantsi täiskasvanute 
suhtes, kes õhutavad teismelisi 
kuritegevusele, näiteks aidates neil hankida 
tugevatoimelisi uimasteid, kanepit või 
muid kahjulikke aineid;

26. kutsub liikmesriike üles looma 
alaealistele kurjategijatele mõeldud 
ümberkasvatuse ja ühiskonda
taasintegreerimise programme ning 
kohaldama nende sotsiaalsest staatusest 
olenemata nulltolerantsi täiskasvanute 
suhtes, kes õhutavad teismelisi 
kuritegevusele, näiteks aidates neil hankida 
narkootikume;

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
arvesse, et noorte kurjategijate hulgas 
moodustavad tütarlapsed vähemuse, ning 
tunnistama vajadust kohandama neid 
tingimusi, milles noori naiskurjategijaid 
hoitakse, nende üle kohut mõistetakse ja 
millega neid karistatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. kutsub liikmesriike üles pöörama 
erilist tähelepanu perekondadele ja 
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koolidele; alaealiste üldharidusele, jätku-
ja tööalasele koolitusele; laste väljaspool 
kooli toimuvatele tegevustele; tööhõivele; 
alaealiste, nende vanemate, õpetajate ja 
muude spetsialistide harimisele 
õigusküsimustes; narkootikumide 
kasutamise tagajärgi käsitleva teabe 
andmisele alaealiste mitteametlikele 
rühmadele; ning psühholoogilise toe 
andmisele lastele ja nende vanematele;

Or. lt

Muudatusettepanek 112
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 b. kutsub üles kõiki riigi-, avalikke ja 
eraasutusi, nagu koolid, koolist põhjuseta 
puudumise kontrollijad, politsei, 
tugiasutused ja muud asutused, olema 
tundlikud poiste ja tüdrukute erinevuste 
suhtes, kui jälgitakse ja ennetatakse 
noorte kuritegevust ning tegeletakse 
sellega; 

Or. en

Muudatusettepanek 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. palub liikmesriikidel tugevdada noorte 
hulgas soolise vägivalla ennetamise 
meetmeid parema koostöö kaudu selle 
nähtusega kokkupuutuvate inimeste ja 

27. palub liikmesriikidel tugevdada noorte 
hulgas soolise vägivalla ennetamise 
meetmeid parema koostöö kaudu selle 
nähtusega kokkupuutuvate inimeste ja 
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selliste eri ringkondade vahel nagu 
perekond, kool, avalik aruteluruum ja 
teised sidevahendid; rõhutab avalikkuse 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate tähtsust 
naistevastase vägivalla eri vormide ja 
stereotüüpide vastase võitluse osas;

selliste eri ringkondade vahel nagu 
perekond, kool, avalik aruteluruum, teised 
sidevahendid ja noorteühendused; rõhutab 
avalikkuse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate tähtsust naistevastase 
vägivalla eri vormide ja stereotüüpide 
vastase võitluse osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. palub liikmesriikidel tugevdada noorte 
hulgas soolise vägivalla ennetamise
meetmeid parema koostöö kaudu selle 
nähtusega kokkupuutuvate inimeste ja 
selliste eri ringkondade vahel nagu 
perekond, kool, avalik aruteluruum ja 
teised sidevahendid; rõhutab avalikkuse 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate tähtsust 
naistevastase vägivalla eri vormide ja 
stereotüüpide vastase võitluse osas;

27. palub Euroopa Komisjonil ja
liikmesriikidel tugevdada noorte hulgas 
soolise vägivalla ennetamise meetmeid 
parema koostöö kaudu selle nähtusega 
kokkupuutuvate inimeste ja selliste eri 
ringkondade vahel nagu perekond, kool, 
avalik aruteluruum ja teised sidevahendid; 
rõhutab avalikkuse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate tähtsust naistevastase 
vägivalla eri vormide ja stereotüüpide 
vastase võitluse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. palub liikmesriikidel tugevdada noorte 
hulgas soolise vägivalla ennetamise 
meetmeid parema koostöö kaudu selle 
nähtusega kokkupuutuvate inimeste ja 

27. palub liikmesriikidel tugevdada noorte 
hulgas soolise vägivalla ennetamise 
meetmeid erimeetmete kaudu hariduses ja 
stereotüüpide vastases võitluses ning 
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selliste eri ringkondade vahel nagu 
perekond, kool, avalik aruteluruum ja 
teised sidevahendid; rõhutab avalikkuse 
teadlikkuse tõstmise kampaaniate tähtsust 
naistevastase vägivalla eri vormide ja 
stereotüüpide vastase võitluse osas;

parema koostöö kaudu selle nähtusega 
kokkupuutuvate inimeste ja selliste eri 
ringkondade vahel nagu perekond, kool, 
avalik aruteluruum ja teised sidevahendid; 
rõhutab avalikkuse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate tähtsust naistevastase 
vägivalla eri vormide ja stereotüüpide 
vastase võitluse osas; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles looma soovituste 
andmebaasi alaealiste kuritegevuse 
ärahoidmiseks;

Or. lt

Muudatusettepanek 116
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. kutsub liikmesriike üles toetama ja 
edendama koos Euroopa Perede Liiduga 
käivitatud rakenduskavasid; kutsub 
komisjoni üles töötama kiiremini välja 
vahendeid, mis looksid aluse järjekindlale 
heade tavade vahetamisele ja 
teadusuuringute korraldamisele 
kõnealuses valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub institutsioone üles tunnustama 
perevõrgustiku liikmete olulisust 
kasvatuses, keskendudes tööturult 

välja jäetud
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lahkunud eakate rollile;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Sari Essayah

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
otsiksid lahendusi, mis on pigem 
võimalikult perelähedased kui 
institutsioonikesksed juhul, kui laps või 
noor tuleb hoole alla anda väljaspool 
perekonda; 

Or. fi

Muudatusettepanek 119
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. kutsub liikmesriike üles käivitama 
koolidele suunatud tegevuskavasid, mille 
eesmärk on parandada õhkkonda koolides 
ning konfliktide lahendamise ja 
vahendamise oskusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 120
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma 
vajalikke meetmeid, et naised ja mehed 
saaksid hõlpsamalt valida viisi töö- ja 
pereelu ühitamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma 
vajalikke meetmeid, et naised ja mehed 
saaksid hõlpsamalt valida viisi töö- ja 
pereelu ühitamiseks;

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma 
vajalikke meetmeid, et võimaldada naistel
ja meestel saavutada tasakaal töö- ja 
pereelu vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma 
vajalikke meetmeid, et naised ja mehed 
saaksid hõlpsamalt valida viisi töö- ja 
pereelu ühitamiseks;

29. kutsub Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma vajalikke 
meetmeid, et võimaldada naistel ja meestel 
saavutada parem tasakaal töö- ja pereelu
vahel, võimaldades neil muu hulgas võtta 
nõuetekohast ema- , isa- , vanema- ja 
hoolduspuhkust ning tagades 
nõuetekohase juurdepääsu taskukohastele 
lastehoiuteenustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma 
vajalikke meetmeid, et naised ja mehed 
saaksid hõlpsamalt valida viisi töö- ja 
pereelu ühitamiseks;

29. kutsub riikide ametivõime üles võtma 
vajalikke meetmeid, et naised ja mehed 
saaksid hõlpsamalt valida viisi töö- ja 
pereelu ühitamiseks, võttes arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet;

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kutsub liikmesriike üles edendama 
maksupoliitikat, mis arvestaks rahaliste 
kohustuste, eelkõige erinevate 
lastehoidmisviisidega seotud kuludega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kutsub liikmesriike üles edendama 
maksupoliitikat, mis arvestaks rahaliste 
kohustuste, eelkõige erinevate 
lastehoidmisviisidega seotud kuludega;

30. kutsub liikmesriike üles edendama 
maksupoliitikat, mille raames julgustada 
suuremate ressursside eraldamist 
erinevate lastehoidmisviisidega seotud 
kuludeks;
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Or. en

Muudatusettepanek 126
Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. kutsub Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles kasvatama veelgi 
teadlikkust ning käivitama interneti 
turvalist kasutamist käsitlevaid 
kampaaniaid ja tegevuskavasid. 
Kõigepealt tuleks nendega keskenduda 
vanemate teavitamisele riskidest, mida 
interneti piiramatu kasutamine laste poolt 
kaasa toob, ning sellest, kuidas lapsi 
kaitsta ebaseadusliku ja kahjustava 
online-teabe sisu eest;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Anna Záborská

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma naisi ja mehi toetavaid 
konstruktiivseid meetmeid, näiteks selleks, 
et hõlbustada pärast laste eest hoolitsemist 
tööle tagasitulekut, edendades 
poliitikapõhimõtteid, millega 
lihtsustatakse tööturule tagasitulekut 
eesmärgiga saavutada taas majanduslik 
sõltumatus;

Or. fr
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