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Tarkistus 1

Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon nuorisorikollisuuden 
uusista hoitokeinoista ja nuoriso-
oikeuden asemasta 24. syyskuuta 2003 
annetun Euroopan neuvoston 
ministerikomitean suosituksen 
jäsenvaltioille (Rec (2003) 20),

Or. en

Tarkistus 2
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vihreän kirjan Väestön 
mielenterveyden parantaminen –
Tavoitteena Euroopan unionin 
mielenterveysstrategia (KOM(2005)0484), 
jossa otetaan esille erityisesti rikosoikeus-
ja oikeusjärjestelmille lasten 
käyttäytymishäiriöistä koituvat julkiset 
menot,

Or. fr

Tarkistus 3
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan komission 
suhtautumisen lasten oikeuksia 
koskevaan EU:n strategiaan ja 
parlamentin 16. tammikuuta 2008 
hyväksymän vastauksen siihen,

Or. en

Tarkistus 4
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston 
ihmisoikeusvaltuutetun 19. kesäkuuta 
2009 antaman tiedonannon lapsista ja 
nuoriso-oikeudesta Children and juvenile 
justice: proposals for improvements, 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

Or. fr

Tarkistus 5
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteiskunnan 
vastauksesta nuorisorikollisuuteen 
17. syyskuuta 1987 annetun Euroopan 
neuvoston ministerikomitean suosituksen 
(Rec (87) 20E),

Or. en
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Tarkistus 6
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2009 
kokoontuneen Euroopan unionin 
neuvoston asiakirjan 17593/09 
CRIMORG 187,

Or. fr

Tarkistus 7
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
Rikoksentorjunta Euroopan unionissa 
(KOM(2004)0165),

Or. fr

Tarkistus 8
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon 
Nuorisorikollisuuden torjuminen, nuorten 
tekemien rikosten käsittely ja nuoriso-
oikeusjärjestelmän rooli Euroopan 
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unionissa1,

Or. fr

Tarkistus 9
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 
antamansa päätöslauselman 
nuorisorikollisuudesta: naisen, perheen ja 
yhteiskunnan rooli1,
1 EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 344.

Or. en

Tarkistus 10
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toivoo yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla edistävään politiikkaan 
liittyvää pohdintaa, jotta naiset ja miehet, 
jotka haluavat osallistua aktiivisesti 
julkiseen ja yksityiseen toimintaan, jolla 
pyritään hillitsemään nuorison 
rikollisuutta ja huonoa käytöstä, voisivat 
sen tehdä;

Poistetaan.

Or. en

                                               
1 EUVL C 110, 9.5.2006, s. 75.
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Tarkistus 11
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toivoo yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla edistävään politiikkaan 
liittyvää pohdintaa, jotta naiset ja miehet, 
jotka haluavat osallistua aktiivisesti 
julkiseen ja yksityiseen toimintaan, jolla 
pyritään hillitsemään nuorison 
rikollisuutta ja huonoa käytöstä, voisivat 
sen tehdä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 12
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toivoo yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla edistävään politiikkaan 
liittyvää pohdintaa, jotta naiset ja miehet, 
jotka haluavat osallistua aktiivisesti 
julkiseen ja yksityiseen toimintaan, jolla 
pyritään hillitsemään nuorison 
rikollisuutta ja huonoa käytöstä, voisivat 
sen tehdä;

1. toivoo yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla edistävään politiikkaan 
liittyvää pohdintaa, jotta naiset ja miehet, 
jotka haluavat osallistua aktiivisesti 
julkiseen ja yksityiseen toimintaan, jolla 
pyritään torjumaan nuorisorikollisuuden 
ja erityisesti väkivaltarikollisuuden 
kehittymistä ja nuorten lisääntyvää 
sosiaalisesti poikkeavaa käyttäytymistä, 
joka ilmenee huolestuttavana 
vastuuntunnon ja suvaitsevuuden 
puutteena,

Or. de

Tarkistus 13
Rolandas Paksas
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toivoo yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla edistävään politiikkaan 
liittyvää pohdintaa, jotta naiset ja miehet, 
jotka haluavat osallistua aktiivisesti 
julkiseen ja yksityiseen toimintaan, jolla 
pyritään hillitsemään nuorison rikollisuutta 
ja huonoa käytöstä, voisivat sen tehdä;

1. toivoo yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla edistävään politiikkaan 
liittyvää pohdintaa, jotta naiset ja miehet, 
jotka haluavat osallistua aktiivisesti 
julkiseen ja yksityiseen toimintaan, jolla 
pyritään hillitsemään nuorison rikollisuutta 
ja huonoa käytöstä ja kehittämään 
yksilöiden ja yhteisön vastuuntuntoa, 
voisivat sen tehdä;

Or. lt

Tarkistus 14
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että on ryhdyttävä pohtimaan 
kotona tehtävää työtä ja erityisesti 
syrjintää, joka liittyy naisten ja miesten
tuloeroihin, jotka puolestaan vaikuttavat 
vanhemmuutta koskeviin valintoihin sekä 
äitiys-, isyys-, adoptio-, vanhempain- ja 
perheloman käyttämiseen, ja pyrittävä 
määrittelemään, merkitseekö syrjintä 
tällaisissa tilanteissa sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää,

Or. fr

Tarkistus 15
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18 artiklan 
1 kohdassa vanhemmuus nostetaan julkisen 
sektorin toimissa ensisijaiseksi lapsen edun 
kannalta ja velvoitetaan sopimusvaltiot 
aktiivisiin tukitoimiin vanhempien 
auttamiseksi;

2. muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen 18 artiklan 
1 kohdassa vanhemmuus nostetaan julkisen 
sektorin toimissa ensisijaiseksi lapsen edun 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 16
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18 artiklan 
1 kohdassa vanhemmuus nostetaan 
julkisen sektorin toimissa ensisijaiseksi 
lapsen edun kannalta ja velvoitetaan 
sopimusvaltiot aktiivisiin tukitoimiin 
vanhempien auttamiseksi;

2. muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18 artiklan 
1 kohdassa vanhemmat nostetaan julkisen 
sektorin toimissa ensisijaisiksi lastensa 
tarpeiden täyttäjiksi ja etujen 
puolustajiksi; muistuttaa myös, että 
sopimusvaltiot ovat sitoutuneet kaikin 
tavoin tukemaan vanhempia heidän 
hoitaessaan vanhemmuuteen kuuluvia 
velvollisuuksiaan;

Or. de

Tarkistus 17
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18 artiklan 

2. muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18 artiklan 
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1 kohdassa vanhemmuus nostetaan 
julkisen sektorin toimissa ensisijaiseksi
lapsen edun kannalta ja velvoitetaan 
sopimusvaltiot aktiivisiin tukitoimiin 
vanhempien auttamiseksi;

1 kohdassa vahvistetaan periaate, jonka 
mukaan vanhemmilla tai mahdollisilla 
laillisilla huoltajilla on ensisijainen 
vastuu lapsen edusta huolehtimisessa, ja 
velvoitetaan sopimusvaltiot aktiivisesti 
tukemaan tätä periaatetta;

Or. en

Tarkistus 18
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että vanhempien rinnalla 
varhaiskasvattajat ja muut lasta hoitavat 
aikuiset voivat merkittävästi suojata lasta 
väkivallalta ja rikolliselta toiminnalta;

Or. en

Tarkistus 19
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että epäillyt, myös nuoret 
epäillyt, ovat syyttömiä kunnes heidät 
todistetaan syyllisiksi ja että heillä on 
täysi oikeus saada oikeudenmukainen 
oikeuskäsittely perusoikeuskirjan ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti; tukee voimakkaasti 
prosessuaalioikeuksia koskevaa 
etenemissuunnitelmaa ja odottaa 
komission tulossa olevaa ehdotusta 
suojattomassa asemassa olevista 
epäillyistä;
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Or. en

Tarkistus 20
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuo esiin sen tosiseikan, että nämä 
kansainväliset instituutiot eivät ota 
riittävästi huomioon nuorisorikollisuuden 
sosioekonomisia syitä eivätkä yhtä 
suoraan pohdi, millaiset yleiset olosuhteet 
olisi saavutettava ilman, että naisia ja 
miehiä syrjitään suoraan tai välillisesti 
työmarkkinoilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuo esiin sen tosiseikan, että nämä 
kansainväliset instituutiot eivät ota 
riittävästi huomioon nuorisorikollisuuden 
sosioekonomisia syitä eivätkä yhtä 
suoraan pohdi, millaiset yleiset olosuhteet 
olisi saavutettava ilman, että naisia ja 
miehiä syrjitään suoraan tai välillisesti 
työmarkkinoilla;

3. tuo esiin sen tosiseikan, että nämä 
kansainväliset instituutiot eivät ota 
riittävästi huomioon nuorisorikollisuuden 
sosioekonomisia syitä;

Or. en

Tarkistus 22
Angelika Werthmann
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuo esiin sen tosiseikan, että nämä 
kansainväliset instituutiot eivät ota 
riittävästi huomioon nuorisorikollisuuden 
sosioekonomisia syitä eivätkä yhtä suoraan
pohdi, millaiset yleiset olosuhteet olisi 
saavutettava ilman, että naisia ja miehiä 
syrjitään suoraan tai välillisesti 
työmarkkinoilla;

3. tuo esiin sen tosiseikan, että 
nuorisorikollisuuden sosioekonomisia
näkökohtia ei vielä ole tutkittu 
tieteellisesti, minkä vuoksi ei ole
integroituja lähestymismalleja ongelmien 
syiden selvittämiseksi; ottaa huomioon, 
että aikaisemmissa keskustelussa ei ole
suoraan pohdittu, millaiset yleiset 
olosuhteet olisi saavutettava ilman, että 
naisia ja miehiä syrjitään suoraan tai 
välillisesti työmarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 23
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuo esiin sen tosiseikan, että nämä
kansainväliset instituutiot eivät ota 
riittävästi huomioon nuorisorikollisuuden 
sosioekonomisia syitä eivätkä yhtä suoraan 
pohdi, millaiset yleiset olosuhteet olisi 
saavutettava ilman, että naisia ja miehiä 
syrjitään suoraan tai välillisesti 
työmarkkinoilla;

3. tuo esiin sen tosiseikan, että jäsenvaltiot 
sekä eurooppalaiset ja kansainväliset 
instituutiot eivät ota riittävästi huomioon 
nuorisorikollisuuden sosioekonomisia syitä 
eivätkä yhtä suoraan pohdi, millaiset 
yleiset olosuhteet olisi saavutettava ilman, 
että naisia ja miehiä syrjitään suoraan tai 
välillisesti työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 24
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tuo esiin sen tosiseikan, että nämä 
kansainväliset instituutiot eivät ota 
riittävästi huomioon nuorisorikollisuuden
sosioekonomisia syitä eivätkä yhtä 
suoraan pohdi, millaiset yleiset olosuhteet 
olisi saavutettava ilman, että naisia ja 
miehiä syrjitään suoraan tai välillisesti 
työmarkkinoilla;

3. tuo esiin sen tosiseikan, että olisi 
otettava huomioon nuorisorikollisuuden
sosioekonomiset syyt ja vältettävä 
stereotypioiden muodostamasta laajoista 
väestöryhmistä;

Or. en

Tarkistus 25
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että olisi arvioitava 
objektiivisesti nuorisorikollisuuden 
torjuntaan liittyvien pitkän aikavälin 
toimien tuomaa makrotaloudellista 
lisäarvoa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kehittämisessä ja ylläpitämisessä;

Or. en

Tarkistus 26
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolestunut siitä, että 
työmarkkinoilla vaaditaan naisilta ja 
miehiltä yhä enemmän ja pyritään yhä 
suurempaan tehokkuuteen, mikä on 
vastoin unionin pyrkimyksiä toteuttaa 

Poistetaan.
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kilpailukykyinen sosiaalitalous, joka 
mukautuu ihmisten sosiaalisten suhteiden 
vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 27
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolestunut siitä, että 
työmarkkinoilla vaaditaan naisilta ja 
miehiltä yhä enemmän ja pyritään yhä 
suurempaan tehokkuuteen, mikä on 
vastoin unionin pyrkimyksiä toteuttaa 
kilpailukykyinen sosiaalitalous, joka 
mukautuu ihmisten sosiaalisten suhteiden 
vaatimuksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolestunut siitä, että 
työmarkkinoilla vaaditaan naisilta ja 
miehiltä yhä enemmän ja pyritään yhä 
suurempaan tehokkuuteen, mikä on 
vastoin unionin pyrkimyksiä toteuttaa 
kilpailukykyinen sosiaalitalous, joka 
mukautuu ihmisten sosiaalisten suhteiden 
vaatimuksiin;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 29
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolestunut siitä, että 
työmarkkinoilla vaaditaan naisilta ja 
miehiltä yhä enemmän ja pyritään yhä 
suurempaan tehokkuuteen, mikä on 
vastoin unionin pyrkimyksiä toteuttaa 
kilpailukykyinen sosiaalitalous, joka 
mukautuu ihmisten sosiaalisten suhteiden 
vaatimuksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolestunut siitä, että työmarkkinoilla 
vaaditaan naisilta ja miehiltä yhä enemmän 
ja pyritään yhä suurempaan tehokkuuteen, 
mikä on vastoin unionin pyrkimyksiä 
toteuttaa kilpailukykyinen sosiaalitalous, 
joka mukautuu ihmisten sosiaalisten 
suhteiden vaatimuksiin;

4. on huolestunut siitä, että työmarkkinoilla 
vaaditaan naisilta ja miehiltä yhä enemmän 
ja pyritään yhä suurempaan tehokkuuteen
myös väärällä tavalla siten, että 
seurauksena on liikaa ylitöitä, stressiä ja 
työuupumusta, mikä on vastoin unionin 
pyrkimyksiä toteuttaa kilpailukykyinen 
sosiaalitalous, joka mukautuu ihmisten 
sosiaalisten suhteiden vaatimuksiin;

Or. fi

Tarkistus 31
Antonyia Parvanova
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että rikollisen käyttäytymisen 
estämiseksi vanhempien, opettajien ja 
sosiaalityöntekijöiden olisi täytettävä 
lapsen tarpeet: turvallisuus ja ympäristön 
tuki, myönteiset roolimallit ja suoja 
altistumiselta väkivallalle;

Or. en

Tarkistus 32
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. panee merkille, että virallisella 
koulujärjestelmällä voi olla keskeinen 
asema naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
koskevan tietoisuuden lisäämisessä ja 
sukupuoleen perustuvien stereotypioiden 
kyseenalaistamisessa ja hävittämisessä; 
ottaa huomioon, että tätä koskevia 
lupaavia toimia ovat muun muassa 
sukupuoleen perustuvien stereotypioiden 
poistaminen opetusohjelmista, 
aggressiiven käyttäytymisen hallintaa 
koskevan koulutuksen, myös sukupuoleen 
liittyvää valistusta koskeva koulutus 
opettajille, luominen ja ihmisoikeuksia, 
mukaan luettuna naisten oikeudet, 
koskevien erityiskurssien tarjoaminen;

Or. en

Tarkistus 33
Marije Cornelissen
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. hyväksyy seuraavat määritelmät, jotka 
sisältyvät asiakirjaan "Yhdistyneiden 
Kansakuntien vähimmäissäännökset 
nuoriso-oikeudesta (Beijingin säännöt)", 
joka on ainoa kansainvälinen asiakirja, 
jossa nuorisorikollisuus on määritelty (2.2 
kohta):

5. tukee seuraavia nuorisorikollisuutta 
koskevia Euroopan neuvoston 
määritelmiä1:

"nuorisolla" tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka ovat saavuttaneet rikosvastuuiän, 
mutta eivät ole täysi-ikäisiä; määritelmää 
voidaan kuitenkin laajentaa koskemaan 
tätä ikää lähellä olevia nuorempia tai 
vanhempia henkilöitä;
"rikollisuudella" tarkoitetaan toimia, 
joihin sovelletaan rikoslakia; eräissä 
maissa määritelmä koskee myös 
epäsosiaalista ja/tai poikkeavaa 
käyttäytymistä, johon sovelletaan hallinto-
tai yksityisoikeutta;
"nuoriso-oikeusjärjestelmä" on virallinen 
komponentti laajemmassa 
nuorisorikollisuutta käsittelevässä 
lähestymistavassa; 
nuorisotuomioistuimen lisäksi siihen 
kuuluu virallisia elimiä tai virastoja, 
kuten poliisi, syyttäjävirasto, oikeusalan 
ammattilaisia, ehdonalaisvirasto ja 
rangaistuslaitokset ja se työskentelee 
tiiviissä yhteistyössä asiaan liittyvien 
viranomaisten, kuten terveys-, koulutus-, 
sosiaali-, ja hyvinvointiviranomaisten ja 
valtioista riippumattomien elinten, kuten 
uhreja ja todistajia tukevien elinten, 
kanssa;

Or. en

                                               
 YK:n yleiskokouksen 29. marraskuuta 1985 antama päätöslauselma 40/33.
1 Euroopan neuvosto, Children and juvenile justice, lokakuu 2009.
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Tarkistus 34
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. panee merkille, että 
nuorisorikollisuus on erityinen osa yleistä 
rikollisuutta ja että sen tasoa pidetään 
yhteiskunnan moraalisen terveyden 
mittarina;

Or. lt

Tarkistus 35
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, 
varsinkin internetin käytön seurauksena 
leviävä liian varhainen
seksualisoituminen ja pornografia, 
poltettavien, juotavien tai suonensisäisten 
aineiden väärinkäyttö, syömishäiriöt ja 
muut kohtuuttomuudet, joissa nuoret 
voivat olla samanaikaisesti tekijänä ja 
uhrina;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, varsinkin
internetin käytön seurauksena leviävä liian 
varhainen seksualisoituminen ja 
pornografia, poltettavien, juotavien tai 
suonensisäisten aineiden väärinkäyttö, 
syömishäiriöt ja muut kohtuuttomuudet, 
joissa nuoret voivat olla samanaikaisesti 
tekijänä ja uhrina;

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, internetin 
käytön seurauksena leviävä liian varhainen 
seksualisoituminen ja pornografia, 
poltettavien, juotavien tai suonensisäisten 
aineiden väärinkäyttö ja muut 
kohtuuttomuudet, joissa nuoret voivat olla 
samanaikaisesti tekijänä ja uhrina;

Or. en

Tarkistus 37
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, varsinkin 
internetin käytön seurauksena leviävä
liian varhainen seksualisoituminen ja 
pornografia, poltettavien, juotavien tai 
suonensisäisten aineiden väärinkäyttö, 
syömishäiriöt ja muut kohtuuttomuudet, 
joissa nuoret voivat olla samanaikaisesti 
tekijänä ja uhrina;

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, liian 
varhainen seksualisoituminen ja 
pornografia, joita nuoret kohtaavat 
pääasiassa internetissä, poltettavien, 
juotavien tai suonensisäisten aineiden 
väärinkäyttö ja syömishäiriöt, jotka 
johtuvat yleensä paikallisesta joko 
tietoisesta tai tiedostamattomasta 
painostuksesta, joita nuoren heikko 
itsetunto tehostaa ja joihin liittyy 
kaikenlaista muuta kohtuuttomuutta;

Or. de

Tarkistus 38
Antonyia Parvanova
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, varsinkin 
internetin käytön seurauksena leviävä 
liian varhainen seksualisoituminen ja 
pornografia, poltettavien, juotavien tai 
suonensisäisten aineiden väärinkäyttö, 
syömishäiriöt ja muut kohtuuttomuudet, 
joissa nuoret voivat olla samanaikaisesti 
tekijänä ja uhrina;

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset,
kiusaaminen ja pelottelu sekä 
altistuminen pornografialle ja
poltettavien, juotavien tai suonensisäisten 
aineiden väärinkäytölle;

Or. en

Tarkistus 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, varsinkin
internetin käytön seurauksena leviävä liian 
varhainen seksualisoituminen ja 
pornografia, poltettavien, juotavien tai 
suonensisäisten aineiden väärinkäyttö, 
syömishäiriöt ja muut kohtuuttomuudet, 
joissa nuoret voivat olla samanaikaisesti 
tekijänä ja uhrina;

6. korostaa, että nuorisorikollisuuteen 
liittyvät myös vaaralliset leikit, 
sukupuoleen perustuva väkivalta, 
raiskaukset ja joukkoraiskaukset, internetin 
käytön seurauksena leviävä liian varhainen 
seksualisoituminen ja pornografia,
huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö, 
syömishäiriöt ja muut kohtuuttomuudet, 
joissa nuoret voivat olla samanaikaisesti 
tekijänä ja uhrina;

Or. fr

Tarkistus 40
Angelika Werthmann
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on huolissaan vaarasta, että nuoret 
joutuvat kaksinkertaisiksi uhreiksi: 
tutkimusten mukaan nuoret joutuvat 
useammin kärsimään sekä aikuisten että 
muiden nuorten aiheuttamasta 
väkivallasta;

Or. de

Tarkistus 41
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa kantansa, jonka mukaan "on 
vaikeaa tehdä tyhjentävää luokitusta 
nuoren rikolliseen käyttäytymiseen 
johtavista syistä"1;

7. toistaa kantansa, jonka mukaan on 
vaikeaa tehdä tyhjentävää luokitusta 
nuoren rikolliseen käyttäytymiseen 
johtavista syistä, koska lopulta 
rikollisuuteen johtavan sosiaalisesti 
poikkeavan käytöksen omaksumisen syyt 
ovat yksilölliset ja tapauskohtaiset ja 
riippuvat lasten ja nuorten omakohtaisista 
kokemuksista ja kasvuympäristöstä, toisin 
sanoen perheestä, koulusta ja 
ystäväpiiristä sekä laajemmassa mielessä 
siitä sosioekonomisesta ympäristöstä, 
jossa nuori elää2;

Or. en

Tarkistus 42
Anna Záborská
                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 nuorisorikollisuudesta: naisen, perheen ja 
yhteiskunnan rooli, EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 344.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 nuorisorikollisuudesta: naisen, perheen ja 
yhteiskunnan rooli, EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 344.
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa kantansa, jonka mukaan "on 
vaikeaa tehdä tyhjentävää luokitusta 
nuoren rikolliseen käyttäytymiseen 
johtavista syistä"1;

7. toistaa kantansa, jonka mukaan "on 
vaikeaa tehdä tyhjentävää luokitusta 
nuoren rikolliseen käyttäytymiseen 
johtavista syistä"2; kiinnittää tässä 
yhteydessä erityistä huomiota siihen, että 
olisi tutkittava nuorten naisten 
rikollisuuden syitä, jotta voidaan laatia 
naisrikollisten tilanteeseen mukautettu 
toimintatapa;

Or. en

Tarkistus 43
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. lainaa ETSK:n tekemää luetteloa syistä: 8. lainaa ETSK:n tekemää luetteloa syistä:

– nuoret ovat lähtöisin rikkinäisistä 
kodeista, ja myös perhe- ja työelämän 
yhteensovittaminen on vaikeaa; tällaisissa 
tapauksissa on yhä yleisempää, ettei lapsiin 
kiinnitetä huomiota, heille ei aseteta rajoja 
eikä heitä valvota;

– nuoret ovat lähtöisin rikkinäisistä 
kodeista, viime vuosikymmenten aikana 
tehdyt tutkimukset ovat toistuvasti 
osoittaneet, että puolet tai jopa kaksi 
kolmasosaa ikäryhmän rikoksista on 
tehnyt lukumäärältään vähäinen joukko 
nuoria, joilla on käyttäytymisongelmia, 
joiden kotiolot ovat tyypillisesti 
poikkeuksellisen huonot ja joilla ei ole 
yhteiskuntaelämään tarvittavia perustavia 
sosiaalisia taitoja – ja myös perhe- ja 
työelämän yhteensovittaminen on vaikeaa; 
tällaisissa tapauksissa on yhä yleisempää, 
ettei lapsiin kiinnitetä huomiota, heille ei 
aseteta rajoja eikä heitä valvota;

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 21. kesäkuuta 2007, aiheesta "Nuorisorikollisuus: naisen, 
perheen ja yhteiskunnan rooli, EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 344.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 21. kesäkuuta 2007, aiheesta "Nuorisorikollisuus: naisen, 
perheen ja yhteiskunnan rooli, EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 344.
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– yhteiskunnallis-taloudellinen 
syrjäytyminen tai köyhyys;

– yhteiskunnallis-taloudellinen 
syrjäytyminen tai köyhyys;

– nuoret ovat poissa koulusta tai 
menestyvät koulussa huonosti;

– nuoret ovat poissa koulusta tai 
menestyvät koulussa huonosti;

– nuorisotyöttömyys: – nuorisotyöttömyys – työelämään 
siirtyminen ja pysyvien kumppanien 
ilmaantuminen olivat käännekohtia myös 
silloin, kun sosiaaliset taidot olivat 
erittäin puutteellisia;

– väkivaltaisten kuvien ja asenteiden 
välittäminen tietyissä joukkoviestimissä tai 
videopeleissä;

– väkivaltaisten kuvien ja asenteiden 
välittäminen tietyissä joukkoviestimissä tai 
videopeleissä;

– huumeiden ja vaarallisten aineiden, kuten 
kannabiksen, käyttö sekä alkoholin 
kohtuuton käyttö;

– huumeiden ja vaarallisten aineiden, kuten 
kannabiksen, käyttö sekä alkoholin 
kohtuuton käyttö;

– jos nuorten koulutus on puutteellista eikä 
heille ole välitetty riittävästi yhteiskunnan 
kannalta myönteisiä arvoja tai 
kansalaistaitoja, kuten sääntöjen 
noudattaminen, yhteisvastuu, anteliaisuus, 
suvaitsevuus, toisten kunnioittaminen, 
itsekritiikki, empatia, tunne hyvin tehdystä 
työstä jne., ja kun nämä arvot on nyky-
yhteiskunnassa korvattu utilitaristisemmilla 
arvoilla, kuten individualismi, kilpailu ja 
tavaroiden hillitön kuluttaminen, syntyy 
tietyissä olosuhteissa eräänlaista sosiaalista 
anomiaa eli normittomuutta1;

– jos nuorten koulutus on puutteellista eikä 
heille ole välitetty riittävästi yhteiskunnan 
kannalta myönteisiä arvoja tai 
kansalaistaitoja, kuten sääntöjen 
noudattaminen, yhteisvastuu, anteliaisuus, 
suvaitsevuus, toisten kunnioittaminen, 
itsekritiikki, empatia, tunne hyvin tehdystä 
työstä jne., ja kun nämä arvot on nyky-
yhteiskunnassa korvattu utilitaristisemmilla 
arvoilla, kuten individualismi, kilpailu ja 
tavaroiden hillitön kuluttaminen, syntyy 
tietyissä olosuhteissa eräänlaista sosiaalista 
anomiaa eli normittomuutta;

Or. de

Tarkistus 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. lainaa ETSK:n tekemää luetteloa syistä: 8. lainaa ETSK:n tekemää luetteloa syistä:
– nuoret ovat lähtöisin rikkinäisistä – nuoret ovat lähtöisin rikkinäisistä 
                                               
1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Nuorisorikollisuuden torjuminen, nuorten tekemien 
rikosten käsittely ja nuoriso-oikeusjärjestelmän rooli Euroopan unionissa", EUVL C 110, 9.5.2006, s. 75.
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kodeista, ja myös perhe- ja työelämän 
yhteensovittaminen on vaikeaa; tällaisissa 
tapauksissa on yhä yleisempää, ettei lapsiin 
kiinnitetä huomiota, heille ei aseteta rajoja 
eikä heitä valvota;

kodeista, ja myös perhe- ja työelämän 
yhteensovittaminen on vaikeaa; tällaisissa 
tapauksissa on yhä yleisempää, ettei lapsiin 
kiinnitetä huomiota, heille ei aseteta rajoja 
eikä heitä valvota;

– yhteiskunnallis-taloudellinen 
syrjäytyminen tai köyhyys;

– yhteiskunnallis-taloudellinen 
syrjäytyminen tai köyhyys;

– nuoret ovat poissa koulusta tai 
menestyvät koulussa huonosti;

– nuoret ovat poissa koulusta tai 
menestyvät koulussa huonosti;

– nuorisotyöttömyys: – nuorisotyöttömyys; 
– väkivaltaisten kuvien ja asenteiden 
välittäminen tietyissä joukkoviestimissä tai 
videopeleissä;

– väkivaltaisten kuvien ja asenteiden 
välittäminen tietyissä joukkoviestimissä tai 
videopeleissä;

– huumeiden ja vaarallisten aineiden, kuten 
kannabiksen, käyttö sekä alkoholin 
kohtuuton käyttö;

– huumeiden ja vaarallisten aineiden, kuten 
kannabiksen, käyttö sekä alkoholin 
kohtuuton käyttö;

– jos nuorten koulutus on puutteellista eikä 
heille ole välitetty riittävästi yhteiskunnan 
kannalta myönteisiä arvoja tai 
kansalaistaitoja, kuten sääntöjen 
noudattaminen, yhteisvastuu, anteliaisuus, 
suvaitsevuus, toisten kunnioittaminen, 
itsekritiikki, empatia, tunne hyvin tehdystä 
työstä jne., ja kun nämä arvot on nyky-
yhteiskunnassa korvattu 
utilitaristisemmilla arvoilla, kuten 
individualismi, kilpailu ja tavaroiden 
hillitön kuluttaminen, syntyy tietyissä 
olosuhteissa eräänlaista sosiaalista 
anomiaa eli normittomuutta1;

– jos nuorten koulutus on puutteellista eikä 
heille ole välitetty riittävästi yhteiskunnan 
kannalta myönteisiä arvoja tai 
kansalaistaitoja, kuten sääntöjen 
noudattaminen, yhteisvastuu, anteliaisuus, 
suvaitsevuus, toisten kunnioittaminen, 
itsekritiikki, empatia, tunne hyvin tehdystä 
työstä jne.2;

Or. fr

Tarkistus 45
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

                                               
1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Nuorisorikollisuuden torjuminen, nuorten tekemien 
rikosten käsittely ja nuoriso-oikeusjärjestelmän rooli Euroopan unionissa", EUVL C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Nuorisorikollisuuden torjuminen, nuorten tekemien 
rikosten käsittely ja nuoriso-oikeusjärjestelmän rooli Euroopan unionissa", EUVL C 110, 9.5.2006, s. 75.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. lainaa ETSK:n tekemää luetteloa 
syistä: 

8. korostaa, että olisi tuettava 
nuorisorikollisuuden syiden 
riippumatonta tutkimusta;

– nuoret ovat lähtöisin rikkinäisistä 
kodeista, ja myös perhe- ja työelämän 
yhteensovittaminen on vaikeaa; tällaisissa 
tapauksissa on yhä yleisempää, ettei 
lapsiin kiinnitetä huomiota, heille ei 
aseteta rajoja eikä heitä valvota; 
– yhteiskunnallis-taloudellinen 
syrjäytyminen tai köyhyys; 
– nuoret ovat poissa koulusta tai 
menestyvät koulussa huonosti; 
– nuorisotyöttömyys: 
– väkivaltaisten kuvien ja asenteiden 
välittäminen tietyissä joukkoviestimissä 
tai videopeleissä; 
– huumeiden ja vaarallisten aineiden, 
kuten kannabiksen, käyttö sekä alkoholin 
kohtuuton käyttö; 
– jos nuorten koulutus on puutteellista 
eikä heille ole välitetty riittävästi 
yhteiskunnan kannalta myönteisiä arvoja 
tai kansalaistaitoja, kuten sääntöjen 
noudattaminen, yhteisvastuu, 
anteliaisuus, suvaitsevuus, toisten 
kunnioittaminen, itsekritiikki, empatia, 
tunne hyvin tehdystä työstä jne., ja kun 
nämä arvot on nyky-yhteiskunnassa 
korvattu utilitaristisemmilla arvoilla, 
kuten individualismi, kilpailu ja 
tavaroiden hillitön kuluttaminen, syntyy 
tietyissä olosuhteissa eräänlaista 
sosiaalista anomiaa eli normittomuutta1;

Or. en

                                               
1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Nuorisorikollisuuden torjuminen, nuorten tekemien 
rikosten käsittely ja nuoriso-oikeusjärjestelmän rooli Euroopan unionissa", EUVL C 110, 9.5.2006, s. 75.
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Tarkistus 46
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee merkille, että nuorten 
rikoksentekijöiden tekemien rikosten 
tutkinnassa ja syytetoimissa on 
syyllisyyden osoittamiseksi otettava 
huomioon tapaukset, joissa rikollisuuteen 
saattaa liittyä esimerkiksi parittajan tai 
ikätoverien harjoittamaa pakottamista;

Or. en

Tarkistus 47
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. kehottaa unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita tutkimaan 
nuorisorikollisuuden syitä 
sukupuolinäkökulmasta ja käyttämään 
tässä esimerkiksi tilastoja 
nuorisorikollisuuden 
sukupuolijakautumasta tai kaikkein 
yleisimpiä sukupuoleen liittyviä tekijöitä, 
jotka aiheuttavat nuorisorikollisuutta;

Or. en

Tarkistus 48
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen sosiaalistumisympäristö ja 
että laajan perheverkoston merkitys on 
suuri ennaltaehkäisyssä ja 
kuntoutuksessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen sosiaalistumisympäristö ja 
että laajan perheverkoston merkitys on 
suuri ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa;

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen sosiaalistumisympäristö ja 
että kannustavan kotiympäristön merkitys 
on suuri ennaltaehkäisyssä ja 
kuntoutuksessa;

Or. en

Tarkistus 50
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen sosiaalistumisympäristö ja 
että laajan perheverkoston merkitys on 
suuri ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa;

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen ja ratkaisevan tärkeä
sosiaalistumisympäristö ja että vanhemmat 
ovat jäsenvaltioiden lainsäädännön ja 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti 
myös vastuussa tästä sosiaalistumisesta; 
katsoo, että laajan perheverkoston merkitys
voi olla suur ennaltaehkäisyssä ja 
kuntoutuksessa; katsoo, että kun otetaan 
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huomioon nykyiset yhteiskunnalliset 
olosuhteet ja laajan ja vakaan 
perheverkoston tukemien ihmisten 
lukumäärän jatkuva vähentyminen, olisi 
harkittava vaihtoehtoisia malleja, kuten 
sijaisvanhempien käyttöä, ja laadittava 
positiivisista kokemuksista saatujen 
tietojen perusteella uusia 
yhdistelmämalleja;

Or. de

Tarkistus 51
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen sosiaalistumisympäristö ja 
että laajan perheverkoston merkitys on 
suuri ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa;

9. katsoo, että perhe on lapselle 
ensimmäinen sosiaalistumisympäristö ja 
että laajan perheverkoston merkitys on 
suuri ennaltaehkäisyssä ja sosiaalisessa
kuntoutuksessa; katsoo, että lapsen 
kehitykseen vaikuttavat myös muut 
sosioekonomiset tekijät,

Or. fr

Tarkistus 52
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa, että perheasioiden 
valtavirtaistaminen, joka liittyy moniin 
politiikkoihin (esimerkiksi sosiaali-, 
koulutus- ja rahoituspolitiikkaan sekä 
rikoslainsäädäntöön) on myös perheen 
näkökulmasta tärkeä väline, jolla 
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koordinoidaan pyrkimyksiä ehkäistä 
käyttäytymistä, joka johtaa nuorison 
rikoksiin;

Or. en

Tarkistus 53
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että yleinen koulu vaikuttaa 
myönteisesti nuorten sosiaalistumiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että yleinen koulu vaikuttaa 
myönteisesti nuorten sosiaalistumiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa, että yleinen koulu vaikuttaa 
myönteisesti nuorten sosiaalistumiseen;

10. toteaa, että myös yleinen koulu 
vaikuttaa huomattavan myönteisesti 
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nuorten sosiaalistumiseen, koska koulussa 
lapset ovat ensimmäistä kertaa yhteydessä
perheen ulkopuolisen yhteiskunnan 
kanssa;

Or. de

Tarkistus 56
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että rikollisen käyttäytymisen 
ensimmäisten merkkien havaitsemiseksi 
on keskityttävä kouluihin, koska ne ovat 
toiseksi tärkein tekijä nuorten 
sosiaalistumisessa; suosittelee 
jäsenvaltioille, että ne toteuttaisivat 
riittäviä toimenpiteitä, kuten järjestäisivät 
säännöllistä psykologista neuvontaa 
kouluissa, jotta voidaan kehittää 
vanhempien, koulujen ja 
psykologien/neuvonantajien yhteistyötä ja 
tarjota lapsille heidän tarvitsemaansa 
tukea;

Or. en

Tarkistus 57
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannustaa sosiaalipalveluja 
järjestämään tarvittaessa seurantaa, jota 
ei koeta leimaamisena eikä 
pakottamisena;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 58
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannustaa sosiaalipalveluja 
järjestämään tarvittaessa seurantaa, jota ei 
koeta leimaamisena eikä pakottamisena;

11. kannustaa sosiaalipalveluja 
järjestämään tarvittaessa poikkeavan 
käyttäytymisen seurantaa, jota ei koeta 
leimaamisena eikä pakottamisena;

Or. en

Tarkistus 59
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kannustaa sosiaalipalveluja 
järjestämään tarvittaessa seurantaa, jota ei 
koeta leimaamisena eikä pakottamisena;

11. kannustaa sosiaalipalveluja 
järjestämään tarvittaessa seurantaa, jota ei 
koeta leimaamisena eikä pakottamisena;
toteaa kuitenkin, että erityistapauksiin 
räätälöidyillä ohjelmilla on saatu erittäin 
hyviä tuloksia;

Or. de

Tarkistus 60
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
opettajankoulutusta, suhtautumaan 
myönteisesti vanhempien ja opettajien 
yhteistyöhön ja kuuntelemaan nuoria 
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 61
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
opettajankoulutusta, suhtautumaan 
myönteisesti vanhempien ja opettajien 
yhteistyöhön ja kuuntelemaan nuoria
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti;

12. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
opettajankoulutusta ja vahvistamaan 
opettajien vastuuntuntoa heidän 
vastuulleen annetuista lapsista; kehottaa 
jäsenvaltioita suhtautumaan myönteisesti
toisaalta vanhempien ja opettajien ja 
toisaalta julkisten sosiaalipalvelujen 
väliseen yhteistyöhön ja kuuntelemaan
lapsia ja ennen kaikkea nuoria voimassa 
olevien sääntöjen mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
opettajankoulutusta, suhtautumaan 
myönteisesti vanhempien ja opettajien 
yhteistyöhön ja kuuntelemaan nuoria 

12. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
opettajankoulutusta, suhtautumaan 
myönteisesti vanhempien, opettajien, 
sosiaalialan sovittelijoiden ja 
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voimassa olevien sääntöjen mukaisesti; nuorisojärjestöjen yhteistyöhön ja 
kuuntelemaan nuoria voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 63
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa kansallisia viranomaisia 
kehittämään opettajien, 
hallintohenkilöstön ja muiden lasten ja 
nuorten kanssa tekemisissä olevien 
ryhmien, kuten terveys- ja sosiaalialan 
ammattilaisten ja poliisin, koulutusta ja 
edistämään keinoja, joilla nuoret saadaan 
sitoutumaan sukupuolten tasa-arvoon; 
katsoo, että tähän olisi kuuluttava 
tilaisuuksia, joissa aikuiset tarkastelevat 
omia näkemyksiään sukupuolten tasa-
arvosta ja otaksumia nuorten roolista 
yhteiskunnassa, kiinnittäen erityistä 
huomiota väkivaltaiseen ja 
aggressiiviseen käyttäytymiseen; 

Or. en

Tarkistus 64
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa kouluja edistämään 
opetussuunnitelman ulkopuolisia eli 
taiteeseen ja liikuntaan liittyviä 
aktiviteetteja;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 65
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa kouluja edistämään 
opetussuunnitelman ulkopuolisia eli 
taiteeseen ja liikuntaan liittyviä 
aktiviteetteja;

13. kehottaa vanhempia ja kouluja 
edistämään opetussuunnitelman 
ulkopuolisia eli taiteeseen ja liikuntaan 
liittyviä aktiviteetteja, joita tarvitaan 
tasapainottamaan yhä kasvavia 
tulosvaatimuksia; katsoo, että sellaiset 
hankkeet kuten "isosisko/isoveli" voivat 
toimia puskurina, sillä mukana olevat 
henkilöt eivät kuulu välittömään 
perhepiiriin, heidän kanssaan nuorten on 
helpompaa käsitellä ongelmia ja he 
tarjoavat pätevämpää neuvontaa kuin 
ikätoverit (sama viiteryhmä); katsoo, että 
samankaltainen vaikutus, joka olisi 
hyödyksi erityisesti ETSK:n esittämän 
viimeisen syyn tapauksessa (yhteiskunnan 
kannalta myönteisten arvojen, 
yhteisvastuun, toisten kunnioittamisen ja 
empatian riittämätön välittäminen), 
voitaisiin kattavasti saavuttaa 
"paikallinen isoäiti/isoisä" -hankkeiden 
avulla;

Or. de

Tarkistus 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa kouluja edistämään 
opetussuunnitelman ulkopuolisia eli 

13. kehottaa jäsenvaltioita, 
paikallisviranomaisia ja kouluja yhdessä 
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taiteeseen ja liikuntaan liittyviä 
aktiviteetteja;

kansalaisjärjestöjen kanssa edistämään ja 
järjestämään opetussuunnitelman 
ulkopuolisia eli taiteeseen, ja liikuntaan 
liittyviä aktiviteetteja;

Or. fr

Tarkistus 67
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että nuorisorikollisuuden 
torjuminen tehokkaasti edellyttää 
integroitua ja tehokasta koulu-, sosiaali-, 
perhe- ja koulutuspolitiikkaa, jolla 
voidaan edistää sosiaalisten ja 
kansalaisarvojen välittämistä ja nuorten 
varhaista sosiaalistumista; katsoo, että 
lisäksi on määritettävä politiikka, jolla 
pyritään parempaan taloudelliseen ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen sekä 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
vähentämiseen samoin kuin sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen 
kiinnittäen erityistä huomiota lasten 
köyhyyteen;

Or. en

Tarkistus 68
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
koulutuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on 
ehkäistä sitä, että nuoret keskeyttävät 
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opintonsa, sekä määrittää parhaat 
käytännöt tällä alalla;

Or. it

Tarkistus 69
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan Eurooppa 2020 -strategian 
ja koulutusstrategian (ET 2020 -
strategian) toteutumisesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa toimivaltaisia elimiä 
arvioimaan nuorten rikostentekijöiden 
vaihtoehtoisten rankaisutapojen 
tehokkuuteen liittyviä julkisia 
toimenpiteitä, sukupuolistereotypioiden 
vaikutusta nuorisorikollisuuteen, 
tiedotusvälineiden roolia, tyttöjen ja 
poikien erilaisia kokemuksia väkivallasta 
sekä vanhempien, koulujen ja 
nuorisojärjestöjen roolia
nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyssä;

15. kehottaa toimivaltaisia elimiä 
arvioimaan nuorten rikostentekijöiden 
vaihtoehtoisten rankaisutapojen 
tehokkuuteen liittyviä julkisia 
toimenpiteitä, sukupuolistereotypioiden 
vaikutusta nuorisorikollisuuteen, 
tiedotusvälineiden roolia, tyttöjen ja 
poikien erilaisia kokemuksia väkivallasta 
sekä vanhempien, koulujen ja 
nuorisojärjestöjen roolia mainituissa 
stressitekijöissä;

Or. de
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Tarkistus 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa toimivaltaisia elimiä 
arvioimaan nuorten rikostentekijöiden 
vaihtoehtoisten rankaisutapojen 
tehokkuuteen liittyviä julkisia
toimenpiteitä, sukupuolistereotypioiden 
vaikutusta nuorisorikollisuuteen, 
tiedotusvälineiden roolia, tyttöjen ja 
poikien erilaisia kokemuksia väkivallasta 
sekä vanhempien, koulujen ja 
nuorisojärjestöjen roolia 
nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyssä;

15. kehottaa toimivaltaisia elimiä 
arvioimaan nuorten rikostentekijöiden 
vaihtoehtoisten rankaisutapojen 
tehokkuuteen liittyviä julkisia 
toimenpiteitä, sukupuolistereotypioiden 
vaikutusta nuorisorikollisuuteen, 
tiedotusvälineiden roolia, tyttöjen ja 
poikien erilaisia kokemuksia väkivallasta 
sekä vanhempien, koulujen ja 
nuorisojärjestöjen roolia 
nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyssä;
kehottaa näitä elimiä vertailemaan 
kokemuksiaan ja käytäntöjään;

Or. fr

Tarkistus 72
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa toimivaltaisia elimiä 
arvioimaan nuorten rikostentekijöiden 
vaihtoehtoisten rankaisutapojen
tehokkuuteen liittyviä julkisia 
toimenpiteitä, sukupuolistereotypioiden
vaikutusta nuorisorikollisuuteen, 
tiedotusvälineiden roolia, tyttöjen ja 
poikien erilaisia kokemuksia väkivallasta 
sekä vanhempien, koulujen ja 
nuorisojärjestöjen roolia 
nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyssä;

15. kehottaa toimivaltaisia elimiä 
arvioimaan nuorten rikostentekijöiden 
vaihtoehtoisten rankaisutapojen
tehokkuutta, stereotypioiden vaikutusta 
nuorisorikollisuuteen, tiedotusvälineiden 
roolia, tyttöjen ja poikien erilaisia 
kokemuksia väkivallasta sekä vanhempien, 
koulujen ja nuorisojärjestöjen roolia 
nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyssä;
kehottaa toimivaltaisia elimiä 
nuorisorikollisuutta seuratessaan 
ottamaan huomioon sukupuolen;

Or. en
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Tarkistus 73
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon seuraavat periaatteet: 
rikoksenteon ja rikoksen uusimisen 
ehkäiseminen, rikoksentekijöiden 
(uudelleen)sosiaalistaminen ja 
(uudelleen)osallistaminen; korostaa, että 
on äärimmäisen tärkeää käsitellä 
nuorisorikollisuuden uhrien tarpeita ja 
etuja;

Or. en

Tarkistus 74
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita kansallisten 
televiestintäviranomaisten avulla 
varmistamaan väkivaltaan, sadismiin, 
rasismiin ja seksuaaliseen syrjintään 
yllyttävien mediasisältöjen ja kuvien 
seurannan ja niistä rankaisemisen sekä 
edistämään koulutuksellista ja 
kasvattavaa audiovisuaali- ja 
multimediasisältöä;

Or. it

Tarkistus 75
Silvia Costa
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Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan ja vahvistamaan 
vapaaehtoisjärjestöjen roolia, sillä näissä 
järjestöissä nuoret voivat hankkia 
henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen 
sitoutumiseen ja vastuunkantoon liittyvää 
kokemusta, ja toteaa, että tällainen 
kokemus on hyvin opettavaista, myös 
kansalaisnäkökulmasta;

Or. it

Tarkistus 76
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
palveluverkkoja, jotka tarjoavat 
ammattiapua perheille ja pariskunnille, 
joilla on vanhemmuussuhteisiin liittyviä 
ongelmia, sekä nuorille, joilla on 
riskialttiiseen elämäntyyliin ja 
itsenäisyyden muotoihin liittyviä 
ongelmia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 77
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
palveluverkkoja, jotka tarjoavat 
ammattiapua perheille ja pariskunnille, 
joilla on vanhemmuussuhteisiin liittyviä 
ongelmia, sekä nuorille, joilla on
riskialttiiseen elämäntyyliin ja
itsenäisyyden muotoihin liittyviä ongelmia;

16. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
palveluverkkoja, jotka tarjoavat 
ammattiapua perheille ja pariskunnille, 
joilla on vanhemmuussuhteisiin liittyviä 
ongelmia, sekä nuorille, joilla on 
itsenäisyyden muotoihin liittyviä ongelmia;

Or. en

Tarkistus 78
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
palveluverkkoja, jotka tarjoavat 
ammattiapua perheille ja pariskunnille, 
joilla on vanhemmuussuhteisiin liittyviä
ongelmia, sekä nuorille, joilla on 
riskialttiiseen elämäntyyliin ja
itsenäisyyden muotoihin liittyviä 
ongelmia;

16. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan
ammattiapua tarjoavia palveluverkkoja,
erityisesti niitä, jotka työskentelevät 
perheiden ja julkisten sosiaalipalvelujen 
välillä; katsoo, että yleensä vanhemmat 
haluaisivat mielellään neuvontaa, mutta 
epäröivät kääntyä julkisten 
sosiaalipalvelujen puoleen; katsoo, että 
sama koskee myös nuoria, joilla on 
ongelmia ja jotka etsivät turvapaikkaa, 
mutta eivät halua julkisten 
sosiaalipalvelujen taustalla olevan 
valtiovallan suoraa osallisuutta;

Or. de

Tarkistus 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että on tärkeää aloittaa 
sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeva 
koulutus varhaisessa iässä, koska varhain 
omaksuttu syrjivä asenne naisia kohtaan 
saattaa vaikuttaa negatiivisesti naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa koskeviin 
asenteisiin;

Or. en

Tarkistus 80
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
erityistukea maahanmuuttajille, 
takaamaan asunnon saannin, 
peruskoulutuksen, terveydenhuollon ja 
pääsyn työmarkkinoille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
toimenpiteitä, joilla autetaan 
sosiaalistumisvaikeuksissa olevia nuoria 
ja estetään heidän alkuperäyhteisönsä 
jäsenten syrjintä, sekä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan ohjelmia, joilla pyritään 
torjumaan kaikkia sosiaaliseen taustaan 

Poistetaan.
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perustuvan väkivallan muotoja;

Or. en

Tarkistus 82
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
toimenpiteitä, joilla autetaan
sosiaalistumisvaikeuksissa olevia nuoria ja 
estetään heidän alkuperäyhteisönsä 
jäsenten syrjintä, sekä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan ohjelmia, joilla pyritään 
torjumaan kaikkia sosiaaliseen taustaan 
perustuvan väkivallan muotoja;

18. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
toimenpiteitä, joilla tuetaan
sosiaalistumisvaikeuksissa olevia nuoria ja 
estetään heidän alkuperäyhteisönsä 
jäsenten syrjintä, sekä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan ohjelmia, joilla pyritään 
torjumaan kaikkia sosiaaliseen taustaan 
perustuvan väkivallan muotoja;

Or. fr

Tarkistus 83
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että köyhyydessä elävillä 
nuorilla on tavallista suurempi riski 
joutua vaikeuksiin, ja kehottaa 
toimivaltaisia laitoksia tarkastelemaan 
perheiden parissa tehtävää työtä 
vaihtoehtona lapsen sijoittamiselle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Anna Záborská
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että köyhyydessä elävillä 
nuorilla on tavallista suurempi riski joutua 
vaikeuksiin, ja kehottaa toimivaltaisia 
laitoksia tarkastelemaan perheiden parissa 
tehtävää työtä vaihtoehtona lapsen 
sijoittamiselle;

19. korostaa, että köyhyydessä elävillä 
nuorilla on tavallista suurempi riski joutua 
vaikeuksiin, ja kehottaa kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia laitoksia 
tarkastelemaan perheiden parissa tehtävää 
työtä vaihtoehtona lapsen sijoittamiselle;

Or. en

Tarkistus 85
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että lasten ja nuorten 
elämän mahdollisuuksien parantamiseksi 
on tärkeää torjua köyhyyttä ja syrjintää 
sekä varmistaa muun muassa laadukkaan 
koulutuksen, asuntojen ja nuorisotilojen 
saatavuus;

Or. en

Tarkistus 86
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että sokean järjestyksen 
ylläpidon välttämiseksi on pedagogisesti 
tärkeää kuunnella nuoria, kuten 
ennaltaehkäiseväksi välineeksi kehitetty 
eurooppalainen hanke "Tiedätkö, missä 

Poistetaan.
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lapsesi on nyt?" osoittaa;

Or. en

Tarkistus 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että sokean järjestyksen 
ylläpidon välttämiseksi on pedagogisesti 
tärkeää kuunnella nuoria, kuten 
ennaltaehkäiseväksi välineeksi kehitetty 
eurooppalainen hanke "Tiedätkö, missä 
lapsesi on nyt?" osoittaa;

20. toteaa, että nuorisorikollisuuden 
asianmukaisen käsittelemisen kannalta on 
pedagogisesti tärkeää kuunnella nuoria, 
kuten ennaltaehkäiseväksi välineeksi 
kehitetty eurooppalainen hanke "Tiedätkö, 
missä lapsesi on nyt?" osoittaa;

Or. fr

Tarkistus 88
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että sokean järjestyksen 
ylläpidon välttämiseksi on pedagogisesti 
tärkeää kuunnella nuoria, kuten
ennaltaehkäiseväksi välineeksi kehitetty
eurooppalainen hanke "Tiedätkö, missä 
lapsesi on nyt?" osoittaa;

20. toteaa, että vanhempien aktiivinen 
osallistuminen on tärkeää 
nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä; 
toteaa, että kansalliset tietoisuutta lisäävät 
kampanjat ja palvelevat puhelimet, jotka 
auttavat vanhempia "lukemaan 
merkkejä" lastensa käyttäytymisessä, ovat 
hyödyllisiä; suosittelee, että sokean 
järjestyksen ylläpidon välttämiseksi nuoret 
ja vanhemmat otettaisiin mukaan 
julkisten tietoisuutta 
nuorisorikollisuudesta lisäävien 
kampanjoiden suunnitteluun ja 
käynnistämiseen, kuten eurooppalainen 
hanke "Tiedätkö, missä lapsesi on nyt?" 
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osoittaa;

Or. en

Tarkistus 89
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että naisten ja miesten 
tarpeet tulevat usein esiin eri tavoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että naisten ja miesten 
tarpeet tulevat usein esiin eri tavoin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 91
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että naisten ja miesten 
tarpeet tulevat usein esiin eri tavoin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 92
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, että viimeaikainen tutkimus 
on osoittanut, että isät, jotka osallistuvat 
lastensa elämään välittömästi ennen ja 
jälkeen synnytyksen, ovat aktiivisempia 
lastensa kasvattamisessa myös 
myöhempinä vuosina; korostaa tässä 
yhteydessä, että on tehostettava toimia 
miesten ja naisten välisen nykyisen 
palkkakuilun umpeen kuromiseksi, sillä 
se vaikuttaa äitiys-, isyys-, vanhempain- ja 
perhelomien ottamiseen;

Or. en

Tarkistus 93
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että nuorten naisten 
rikollisuuden luonnetta ja syitä olisi 
tutkittava, jotta voidaan laatia 
naisrikollisiin mukautettu toimintatapa;

Or. en

Tarkistus 94
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa instituutioita hankkimaan 
lisää tietoa siitä, millaisia toiveita pojat ja 
miehet ovat esittäneet yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien sekä perhe- ja 
työelämän yhteensovittamisen suhteen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa instituutioita hankkimaan 
lisää tietoa siitä, millaisia toiveita pojat ja 
miehet ovat esittäneet yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien sekä perhe- ja 
työelämän yhteensovittamisen suhteen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 96
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että on tärkeää edistää 
(muun muassa yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevien uusien 
perusteiden avulla) politiikkaa, joka 
helpottaa perheiden, erityisesti 
yksinhuoltajaperheiden, elämää, jotta 
niillä olisi mahdollisuus sovittaa perhe- ja 
työelämä yhteen;
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Or. it

Tarkistus 97
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia parantamaan 
palkkatasoa ammateissa, jotka liittyvät 
varhaislapsuuteen ja kasvatukseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 98
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia parantamaan 
palkkatasoa ammateissa, jotka liittyvät 
varhaislapsuuteen ja kasvatukseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita ja
työmarkkinaosapuolia parantamaan 
palkkatasoa ammateissa, jotka liittyvät 

23. kehottaa jäsenvaltioita,
työmarkkinaosapuolia ja yksityistä 
koulutusalaa arvioimaan mahdollisuuksia 
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varhaislapsuuteen ja kasvatukseen; riittävään palkkaan ammateissa, jotka 
liittyvät varhaislapsuuteen ja kasvatukseen;

Or. en

Tarkistus 100
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia parantamaan 
palkkatasoa ammateissa, jotka liittyvät 
varhaislapsuuteen ja kasvatukseen;

23. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia tarjoamaan 
vanhemmille paremmat mahdollisuudet 
osallistua aktiivisesti lastensa elämään 
sen alusta lähtien tarjoamalla kunnollisen 
äitiys- ja isyysloman, hoitovapaan ja 
mahdollisuudet sovittaa sekä äitien että 
isien työaika yhteen hoitotehtävien 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 101
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia parantamaan 
palkkatasoa ammateissa, jotka liittyvät 
varhaislapsuuteen ja kasvatukseen;

23. kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia järjestämään 
asianmukaista ammattikoulutusta ja
parantamaan palkkatasoa ammateissa, 
jotka liittyvät varhaislapsuuteen ja 
kasvatukseen;

Or. fr
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Tarkistus 102
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa instituutioita pohtimaan 
naisten ja miesten kotona tekemästä 
työstä syntyvää kansallista vaurautta sen 
selvittämiseksi, esiintyykö siinä yhteydessä 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa instituutioita pohtimaan 
naisten ja miesten kotona tekemästä 
työstä syntyvää kansallista vaurautta sen 
selvittämiseksi, esiintyykö siinä yhteydessä 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 104
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa instituutioita pohtimaan 
naisten ja miesten kotona tekemästä 
työstä syntyvää kansallista vaurautta sen 
selvittämiseksi, esiintyykö siinä yhteydessä 

Poistetaan.



AM\875920FI.doc 51/61 PE470.088v01-00

FI

sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

Or. en

Tarkistus 105
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa instituutioita tunnustamaan 
erityisesti naisten ammattitoiminnan ja 
työelämän ulkopuolisen toiminnan 
käyttämällä "elinkaaren" käsitettä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 106
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa instituutioita tunnustamaan 
erityisesti naisten ammattitoiminnan ja 
työelämän ulkopuolisen toiminnan 
käyttämällä "elinkaaren" käsitettä;

25. kehottaa jäsenvaltioita ja instituutioita
arvioimaan mahdollisuutta ottaa 
ammattitoiminta ja työelämän
ulkopuolinen toiminta huomioon 
kansallisissa sosiaaliturvajärjestelmissä;

Or. en

Tarkistus 107
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pyytää jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ohjelmia nuorisorikollisten 
uudelleenkouluttamista ja -integroimista 
varten ja soveltamaan oikeuspolitiikassa 
nollatoleranssia sellaisten aikuisten 
kohdalla – riippumatta heidän 
sosiaalisesta asemastaan – jotka 
kannustavat nuoria rikollisuuteen ja 
esimerkiksi helpottavat kovien 
huumeiden, kannabiksen tai muiden 
haitallisten aineiden saantia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 108
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pyytää jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ohjelmia nuorisorikollisten
uudelleenkouluttamista ja -integroimista 
varten ja soveltamaan oikeuspolitiikassa 
nollatoleranssia sellaisten aikuisten 
kohdalla – riippumatta heidän sosiaalisesta 
asemastaan – jotka kannustavat nuoria 
rikollisuuteen ja esimerkiksi helpottavat 
kovien huumeiden, kannabiksen tai muiden 
haitallisten aineiden saantia;

26. pyytää jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ohjelmia nuorisorikollisten
kouluttamista ja -integroimista varten ja 
soveltamaan oikeuspolitiikassa 
nollatoleranssia sellaisten aikuisten 
kohdalla – riippumatta heidän sosiaalisesta 
asemastaan – jotka kannustavat nuoria 
rikollisuuteen ja esimerkiksi helpottavat 
kovien huumeiden, kannabiksen tai muiden 
haitallisten aineiden saantia;

Or. fr

Tarkistus 109
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pyytää jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ohjelmia nuorisorikollisten 
uudelleenkouluttamista ja -integroimista 
varten ja soveltamaan oikeuspolitiikassa 
nollatoleranssia sellaisten aikuisten 
kohdalla – riippumatta heidän sosiaalisesta 
asemastaan – jotka kannustavat nuoria 
rikollisuuteen ja esimerkiksi helpottavat
kovien huumeiden, kannabiksen tai 
muiden haitallisten aineiden saantia;

26. pyytää jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ohjelmia nuorisorikollisten 
uudelleenkouluttamista ja -integroimista 
varten ja soveltamaan oikeuspolitiikassa 
nollatoleranssia sellaisten aikuisten 
kohdalla – riippumatta heidän sosiaalisesta 
asemastaan – jotka kannustavat nuoria 
rikollisuuteen ja esimerkiksi helpottavat 
huumeiden saantia;

Or. fr

Tarkistus 110
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon, että tytöt ovat 
nuorisorikollisten joukossa vähemmistönä 
ja tunnustamaan, että on mukautettava 
olosuhteita, joissa naispuolisia 
nuorisorikollisia pidetään, tuomitaan ja 
rankaistaan;

Or. en

Tarkistus 111
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota 
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perheisiin ja kouluihin, alaikäisten perus-
, jatko- ja ammattikoulutukseen, lasten 
aktiviteetteihin koulun ulkopuolella, 
työllisyyteen, alaikäisten, heidän 
vanhempiensa, opettajien ja muiden 
asiantuntijoiden kouluttamiseen 
lakiasioissa, tarjoamaan tietoa 
huumeiden käytön vaikutuksista ja 
alaikäisten vapaa-ajan ryhmistä ja 
tarjoamaan psykologista tukea lapsille ja 
heidän vanhemmilleen;

Or. lt

Tarkistus 112
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. kehottaa kaikkia valtiollisia, julkisia 
ja yksityistä instituutiota, kuten kouluja, 
koulupinnausvirkailijoita, poliisia, 
tukielimiä ja muita elimiä ottamaan 
huomioon poikien ja tyttöjen erot 
nuorisorikollisuuden seurannassa, 
ennaltaehkäisyssä ja käsittelyssä;

Or. en

Tarkistus 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan 
toimia sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi nuorten keskuudessa ja 
parantamaan yhteistyötä sidosryhmien ja

27. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan 
toimia sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi nuorten keskuudessa ja 
parantamaan yhteistyötä sidosryhmien ja 
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tähän ilmiöön liittyvien tahojen kuten 
perheiden, koulujen, julkisen elämän ja
tiedotusvälineiden välillä; korostaa, miten 
tärkeää on toteuttaa valistuskampanjoita 
naisiin kohdistuvan väkivallan eri 
muodoista ja sukupuolistereotypioiden 
torjumisesta;

tähän ilmiöön liittyvien tahojen kuten 
perheiden, koulujen, julkisen elämän,
tiedotusvälineiden ja nuorisojärjestöjen
välillä; korostaa, miten tärkeää on toteuttaa 
valistuskampanjoita naisiin kohdistuvan 
väkivallan eri muodoista ja 
sukupuolistereotypioiden torjumisesta;

Or. fr

Tarkistus 114
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan 
toimia sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi nuorten keskuudessa ja 
parantamaan yhteistyötä sidosryhmien ja 
tähän ilmiöön liittyvien tahojen kuten 
perheiden, koulujen, julkisen elämän ja 
tiedotusvälineiden välillä; korostaa, miten 
tärkeää on toteuttaa valistuskampanjoita 
naisiin kohdistuvan väkivallan eri 
muodoista ja sukupuolistereotypioiden 
torjumisesta;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vauhdittamaan toimia sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseksi nuorten 
keskuudessa ja parantamaan yhteistyötä 
sidosryhmien ja tähän ilmiöön liittyvien 
tahojen kuten perheiden, koulujen, julkisen 
elämän ja tiedotusvälineiden välillä;
korostaa, miten tärkeää on toteuttaa 
valistuskampanjoita naisiin kohdistuvan 
väkivallan eri muodoista ja 
sukupuolistereotypioiden torjumisesta;

Or. en

Tarkistus 115
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan 
toimia sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi nuorten keskuudessa ja 
parantamaan yhteistyötä sidosryhmien ja 

27. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan 
toimia sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi nuorten keskuudessa ja 
parantamaan yhteistyötä sidosryhmien ja 
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tähän ilmiöön liittyvien tahojen kuten 
perheiden, koulujen, julkisen elämän ja 
tiedotusvälineiden välillä; korostaa, miten 
tärkeää on toteuttaa valistuskampanjoita 
naisiin kohdistuvan väkivallan eri 
muodoista ja sukupuolistereotypioiden 
torjumisesta;

tähän ilmiöön liittyvien tahojen kuten 
perheiden, koulujen, julkisen elämän ja 
tiedotusvälineiden välillä; korostaa, miten 
tärkeää on toteuttaa valistuskampanjoita 
naisiin kohdistuvan väkivallan eri 
muodoista ja sukupuolistereotypioiden 
torjumisesta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan 
nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyä 
koskevia suosituksia sisältävän 
tietokannan;

Or. lt

Tarkistus 116
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja 
edistämään eurooppalaisen 
perheallianssin nimissä käynnistettyjä 
toimintaohjelmia; pyytää komissiota 
tehostamaan välineiden kehittämistä 
parhaiden käytänteiden vaihdon ja alan 
tutkimuksen järjestelmällistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 117
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa laitoksia tunnustamaan 
perheverkoston jäsenten tärkeän roolin 
kasvatuksessa ja keskittymään 
työmarkkinoilta poistuneiden 

Poistetaan.
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ikääntyneiden henkilöiden roolin 
tutkimiseen;

Or. en

Tarkistus 118
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa jäsenvaltioita etsimään 
mahdollisimman perheenomaisia 
ratkaisuja keskitettyjen laitosratkaisujen 
sijasta, jos lapsi tai nuori joudutaan 
ottamaan huostaan ja sijoittamaan 
perheen ulkopuolelle;

Or. fi

Tarkistus 119
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön kouluun perustuvia ohjelmia, 
jotka keskittyvät koulun ilmapiirin 
parantamiseen, konfliktien 
ratkaisemiseen ja sovittelutaitoihin;

Or. en

Tarkistus 120
Norica Nicolai
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa julkista valtaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet 
voisivat paremmin valita tavan, jolla he 
haluavat sovittaa yhteen perhe- ja 
työelämän;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa julkista valtaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet 
voisivat paremmin valita tavan, jolla he 
haluavat sovittaa yhteen perhe- ja 
työelämän;

29. kehottaa julkista valtaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet 
voisivat paremmin sovittaa yhteen perhe-
ja työelämän;

Or. fr

Tarkistus 122
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa julkista valtaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet
voisivat paremmin valita tavan, jolla he 
haluavat sovittaa yhteen perhe- ja 
työelämän;

29. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta naiset ja miehet voivat sovittaa perhe-
ja työelämän paremmin yhteen ja 
tarjoamaan muun muassa kunnollisia 
äitiys-, isyys-, vanhempain- ja 
hoitovapaita sekä varmistamaan 
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kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
riittävä saatavuus;

Or. en

Tarkistus 123
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa julkista valtaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet 
voisivat paremmin valita tavan, jolla he 
haluavat sovittaa yhteen perhe- ja 
työelämän;

29. kehottaa julkista valtaa ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet 
voisivat paremmin valita tavan, jolla he 
haluavat sovittaa yhteen perhe- ja 
työelämän, ottaen asianmukaisesti 
huomioon naisten ja miesten välisen tasa-
arvon periaatteen;

Or. fr

Tarkistus 124
Marije Cornelissen

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
finanssipolitiikkaa, jossa otetaan 
huomioon taloudelliset velvoitteet, 
erityisesti kustannukset, jotka liittyvät 
lasten päivähoidon eri muotoihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 125
Norica Nicolai
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
finanssipolitiikkaa, jossa otetaan 
huomioon taloudelliset velvoitteet, 
erityisesti kustannukset, jotka liittyvät
lasten päivähoidon eri muotoihin;

30. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
finanssipolitiikkaa, jolla edistetään 
määrärahojen lisäämistä kustannuksiin, 
joita lasten päivähoidon eri muotoihin
liittyy;

Or. en

Tarkistus 126
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään entisestään tietoisuutta ja 
käynnistämään kampanjoita ja ohjelmia 
internetin turvallisuuden parantamiseksi; 
katsoo, että ennen kaikkea näiden toimien 
olisi keskityttävä opettamaan vanhempia 
siitä, mitä vaaroja lasten rajoittamaton 
internetin käyttö aiheuttaa, ja siitä, miten 
lapsia suojellaan laittomalta ja 
vahingolliselta internetin sisällöltä;

Or. en

Tarkistus 127
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan positiivisia toimia naisten ja 
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miesten hyväksi, jotta helpotetaan heidän 
paluutaan työhön lasten hoitoon käytetyn 
ajan jälkeen edistämällä (uudelleen) 
integroitumista työmarkkinoille, jotta 
heidän olisi mahdollista tulla uudelleen 
taloudellisesti riippumattomiksi;

Or. fr


