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Módosítás 1

Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európa Tanács miniszteri 
bizottságának a fiatalkori bűnözés 
kezelésének új módszereiről és a 
fiatalkorúakra vonatkozó 
igazságszolgáltatás szerepéről szóló, a 
tagállamokhoz intézett 2003. szeptember 
24-i ajánlására (Rec (2003) 20),

Or. en

Módosítás 2
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel „A népesség mentális 
egészségének javításáról - Az Európai 
Unió mentális stratégiájának céljából” 
című zöld könyvre (COM(2005)484), 
amely hivatkozik többek között azokra a 
hatósági költségekre, amelyek a 
gyermekkori magatartási zavarok és 
rendellenességek kapcsán a büntetőjogi és 
bírósági rendszert sújtják,

Or. fr

Módosítás 3
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 b bevezető hivatkozás (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az EU Bizottságának 
megközelítésére és az EU gyermekjogi 
stratégiájáról szóló, 2008. január 16-án 
elfogadott parlamenti válaszra,

Or. en

Módosítás 4
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 b bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi 
biztosának 2009. június 19-i „A 
gyermekek és kiskorúak jogainak 
érvényesülése: javítási lehetőségek” című 
közleményére 
(CommDH/IssuePaper(2009)1),

Or. fr

Módosítás 5
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 c bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európa Tanács miniszteri 
bizottságának a fiatalkori bűnözésre adott 
társadalmi reakciókról szóló, 1987. 
szeptember 17-i ajánlására (Rec (87) 
20E),

Or. en
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Módosítás 6
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 c bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a Tanács 2009. december 15-
i, 17593/09. számú dokumentumára 
(CRIMORG 187),

Or. fr

Módosítás 7
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 d bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a Bizottságnak a 
„Bűnmegelőzés az Európai Unióban” 
című közleményére (COM(2004)165),

Or. fr

Módosítás 8
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 e bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak „A fiatalkori 
bűnözés megelőzéséről, a fiatalkori 
bűnözés kezeléséről és a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatásának szerepéről az 
Európai Unióban” című véleményére,1

                                               
1 HL C 110., 2006.5.9., 75. o.
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Or. fr

Módosítás 9
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a fiatalkori bűnözésről, a nők, 
a család és a társadalom szerepéről szóló 
2007. június 21-i állásfoglalására1,
1 HL C 146. E, 2008.6.12., 344. o.

Or. en

Módosítás 10
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. gondolkodási folyamatot kíván 
elindítani a munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségre vonatkozó politikáról, 
hogy azok a nők és férfiak, akik szeretnék, 
aktívan részt vehessenek a fiatalkori 
bűnözés és a fiatalkori társadalomellenes 
viselkedések felszámolását célzó nyilvános 
és egyéni tevékenységekben;

törölve

Or. en

Módosítás 11
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. gondolkodási folyamatot kíván 
elindítani a munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségre vonatkozó politikáról, 
hogy azok a nők és férfiak, akik szeretnék, 
aktívan részt vehessenek a fiatalkori 
bűnözés és a fiatalkori társadalomellenes 
viselkedések felszámolását célzó nyilvános 
és egyéni tevékenységekben;

törölve

Or. en

Módosítás 12
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. gondolkodási folyamatot kíván elindítani 
a munkaerő-piaci esélyegyenlőségre 
vonatkozó politikáról, hogy azok a nők és 
férfiak, akik szeretnék, aktívan részt 
vehessenek a fiatalkori bűnözés és a 
fiatalkori társadalomellenes viselkedések 
felszámolását célzó nyilvános és egyéni 
tevékenységekben;

1. gondolkodási folyamatot kíván elindítani 
a munkaerő-piaci esélyegyenlőségre 
vonatkozó politikáról, hogy azok a nők és 
férfiak, akik szeretnék, aktívan részt 
vehessenek a fiatalkori bűnözés, különösen 
az erőszakos bűnözés alakulása és a 
fokozódó – a felelősségérzet és a 
tolerancia aggasztó hiányában 
megnyilvánuló – fiatalkori 
társadalomellenes viselkedések elleni 
küzdelmet célzó nyilvános és egyéni 
tevékenységekben;

Or. de

Módosítás 13
Rolandas Paksas

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. gondolkodási folyamatot kíván elindítani 
a munkaerő-piaci esélyegyenlőségre 
vonatkozó politikáról, hogy azok a nők és 
férfiak, akik szeretnék, aktívan részt 
vehessenek a fiatalkori bűnözés és a 
fiatalkori társadalomellenes viselkedések 
felszámolását célzó nyilvános és egyéni 
tevékenységekben;

1. gondolkodási folyamatot kíván elindítani 
a munkaerő-piaci esélyegyenlőségre 
vonatkozó politikáról, hogy azok a nők és 
férfiak, akik szeretnék, aktívan részt 
vehessenek a fiatalkori bűnözés és a 
fiatalkori társadalomellenes viselkedések 
felszámolását és az egyéni lelkiismeret és a 
szociális érzékenység növelését célzó 
nyilvános és egyéni tevékenységekben;

Or. lt

Módosítás 14
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. mivel el kell gondolkodni a 
háztartásbeli munkáról, valamint a –
szülői választást befolyásoló – fizetések 
közötti különbségen alapuló (nemek 
közötti bérszakadék) és a szülési, apasági, 
örökbefogadási, szülői és családi 
szabadság igénybevételéhez kötődő
hátrányos megkülönböztetés fogalmán, 
annak megállapítása érdekében, hogy e 
hátrányos megkülönböztetés nemhez 
köthető megkülönböztetés-e;

Or. fr

Módosítás 15
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés



AM\875920HU.doc 9/63 PE470.088v01-00

HU

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az ENSZ 
gyermekjogi egyezménye 18. cikkének (1) 
bekezdése szerint a szülői szerepvállalás az 
elsődleges mozgatórugó a gyermek érdekét 
biztosító közös fellépésben, és a szülők 
támogatására irányuló altív 
kötelezettségeket ró a tagállamokra;

2. emlékeztet arra, hogy az ENSZ 
gyermekjogi egyezménye 18. cikkének (1) 
bekezdése szerint a szülői szerepvállalás az 
elsődleges mozgatórugó a gyermek érdekét 
biztosító közös fellépésben;

Or. en

Módosítás 16
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az ENSZ 
gyermekjogi egyezménye 18. cikkének (1) 
bekezdése szerint a szülői szerepvállalás az 
elsődleges mozgatórugó a gyermek 
érdekét biztosító közös fellépésben, és a 
szülők támogatására irányuló altív 
kötelezettségeket ró a tagállamokra;

2. emlékeztet arra, hogy az ENSZ 
gyermekjogi egyezménye 18. cikkének (1) 
bekezdése szerint a szülők elsődleges 
közéleti szerepe, hogy törődjenek 
gyermekük szükségleteivel és érdekeivel, 
és annak mindenek felett álló érdeke 
vezesse cselekedeteiket, emlékeztet 
továbbá arra, hogy az államok vállalták, 
hogy a lehető legjobban támogatják a 
szülőket szülői feladataik ellátásában;

Or. de

Módosítás 17
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az ENSZ 
gyermekjogi egyezménye 18. cikkének (1) 

2. emlékeztet arra, hogy az ENSZ 
gyermekjogi egyezménye 18. cikkének (1) 
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bekezdése szerint a szülői szerepvállalás
az elsődleges mozgatórugó a gyermek 
érdekét biztosító közös fellépésben, és a 
szülők támogatására irányuló altív 
kötelezettségeket ró a tagállamokra;

bekezdése rögzíti azt az elvet, amely 
szerint elsődlegesen a szülő vagy adott 
esetben a törvényes gyámok felelnek a 
gyermek mindenek felett álló érdekének 
biztosításáért, és előírja az államoknak, 
hogy aktívan támogassák ezt az elvet;

Or. en

Módosítás 18
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. ismételten megállapítja, hogy a szülők 
mellett a koragyermekkori nevelésben 
részt vevő tanárok és egyéb gondozók 
kritikus jelentőségű ütközőzónaként 
működhetnek a gyermekeknek az
erőszakkal és bűnöző magatartással 
szembeni megóvásában;

Or. en

Módosítás 19
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a gyanúsítottak –
köztük a fiatalkorú gyanúsítottak –
mindaddig ártatlanok, amíg be nem 
bizonyosodik bűnösségük, és hogy az 
Európai Unió Alapjogi Chartája és az 
emberi jogok európai egyezménye alapján 
megilleti őket a tisztességes eljáráshoz 
való valamennyi jog; határozottan 
támogatja az eljárási jogokról szóló 
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ütemtervet, és várja a veszélyeztetett 
gyanúsítottakról szóló, közelgő bizottsági 
javaslatot;

Or. en

Módosítás 20
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kiemeli azt a tényt, hogy e nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen 
figyelembe a fiatalkori bűnözés 
társadalmi-gazdasági tényezőit, és nem 
teszik fel ugyanolyan őszintén a kérdést, 
hogy milyen átfogó feltételekre van 
szükség anélkül, hogy a férfiakat és a 
nőket közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés érné a 
munkaerőpiacon;

törölve

Or. en

Módosítás 21
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kiemeli azt a tényt, hogy e nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen 
figyelembe a fiatalkori bűnözés társadalmi-
gazdasági tényezőit, és nem teszik fel 
ugyanolyan őszintén a kérdést, hogy 
milyen átfogó feltételekre van szükség 
anélkül, hogy a férfiakat és a nőket 
közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés 
érné a munkaerőpiacon;

3. kiemeli azt a tényt, hogy e nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen 
figyelembe a fiatalkori bűnözés társadalmi-
gazdasági tényezőit;
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Or. en

Módosítás 22
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kiemeli azt a tényt, hogy e nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen 
figyelembe a fiatalkori bűnözés társadalmi-
gazdasági tényezőit, és nem teszik fel 
ugyanolyan őszintén a kérdést, hogy 
milyen átfogó feltételekre van szükség 
anélkül, hogy a férfiakat és a nőket 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés érné a munkaerőpiacon;

3. kiemeli azt a tényt, hogy a fiatalkori 
bűnözés társadalmi-gazdasági tényezőiről 
még mindig nem végeztek mindenre 
kiterjedő tudományos kutatást, és ezért 
hiányoznak a probléma okaira irányuló 
holisztikus megközelítés modelljei; az 
eddigi vita során nem tették fel 
ugyanolyan őszintén a kérdést, hogy 
milyen átfogó feltételekre van szükség 
anélkül, hogy a férfiakat és a nőket 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés érné a munkaerőpiacon;

Or. de

Módosítás 23
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kiemeli azt a tényt, hogy e nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen 
figyelembe a fiatalkori bűnözés társadalmi-
gazdasági tényezőit, és nem teszik fel 
ugyanolyan őszintén a kérdést, hogy 
milyen átfogó feltételekre van szükség 
anélkül, hogy a férfiakat és a nőket 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés érné a munkaerőpiacon;

3. kiemeli azt a tényt, hogy a tagállamok, 
valamint az európai és nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen 
figyelembe a fiatalkori bűnözés társadalmi-
gazdasági tényezőit, és nem teszik fel 
ugyanolyan őszintén a kérdést, hogy 
milyen átfogó feltételekre van szükség 
anélkül, hogy a férfiakat és a nőket 
közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés érné a munkaerőpiacon;
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Or. en

Módosítás 24
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kiemeli azt a tényt, hogy e nemzetközi 
intézmények nem veszik kellőképpen
figyelembe a fiatalkori bűnözés társadalmi-
gazdasági tényezőit, és nem teszik fel 
ugyanolyan őszintén a kérdést, hogy 
milyen átfogó feltételekre van szükség 
anélkül, hogy a férfiakat és a nőket 
közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés 
érné a munkaerőpiacon;

3. kiemeli azt a tényt, hogy figyelembe 
kellene venni a fiatalkori bűnözés 
társadalmi-gazdasági tényezőit, 
ugyanakkor el kell kerülni a népesség 
nagy csoportjainak sztereotipizálását;

Or. en

Módosítás 25
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
fiatalkori bűnözés elleni küzdelemre 
irányuló hosszú távú tevékenységek által a 
társadalmi kohézió és a társadalmak 
jólétének kiépítése és fenntartása során 
nyújtott hozzáadott makrogazdasági érték 
tárgyilagos becslésére;

Or. en

Módosítás 26
Norica Nicolai
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. aggasztja a munkaerőpiacnak az a 
tendenciája, hogy a teljesítmény javítása 
érdekében egyre nagyobb követelmények 
elé állítja a nőket és a férfiakat, ami 
ellentétes az Unió azon céljával, hogy egy 
olyan versenyképes szociális 
gazdaságpolitikát folytasson, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén 
alapuló igényeihez igazodik;

törölve

Or. en

Módosítás 27
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. aggasztja a munkaerőpiacnak az a 
tendenciája, hogy a teljesítmény javítása 
érdekében egyre nagyobb követelmények 
elé állítja a nőket és a férfiakat, ami 
ellentétes az Unió azon céljával, hogy egy 
olyan versenyképes szociális 
gazdaságpolitikát folytasson, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén 
alapuló igényeihez igazodik;

törölve

Or. en

Módosítás 28
Constance Le Grip

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. aggasztja a munkaerőpiacnak az a 
tendenciája, hogy a teljesítmény javítása 
érdekében egyre nagyobb követelmények 
elé állítja a nőket és a férfiakat, ami 
ellentétes az Unió azon céljával, hogy egy 
olyan versenyképes szociális 
gazdaságpolitikát folytasson, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén 
alapuló igényeihez igazodik;

törölve

Or. fr

Módosítás 29
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. aggasztja a munkaerőpiacnak az a 
tendenciája, hogy a teljesítmény javítása 
érdekében egyre nagyobb követelmények 
elé állítja a nőket és a férfiakat, ami 
ellentétes az Unió azon céljával, hogy egy 
olyan versenyképes szociális 
gazdaságpolitikát folytasson, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén 
alapuló igényeihez igazodik;

törölve

Or. en

Módosítás 30
Sari Essayah

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. aggasztja a munkaerőpiacnak az a 4. aggasztja a munkaerőpiacnak az a 
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tendenciája, hogy a teljesítmény javítása 
érdekében egyre nagyobb követelmények 
elé állítja a nőket és a férfiakat, ami 
ellentétes az Unió azon céljával, hogy egy 
olyan versenyképes szociális 
gazdaságpolitikát folytasson, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén 
alapuló igényeihez igazodik;

tendenciája, hogy a teljesítmény javítása 
érdekében egyre nagyobb követelmények 
elé állítja a nőket és a férfiakat, rossz 
irányban is abban az értelemben, hogy ez 
túlzott túlmunkához, stresszhez és 
munkahelyi kimerültséghez vezet, ami 
ellentétes az Unió azon céljával, hogy egy 
olyan versenyképes szociális 
gazdaságpolitikát folytasson, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén 
alapuló igényeihez igazodik;

Or. fi

Módosítás 31
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4a. meggyőződése, hogy a bűnöző 
magatartás megelőzése érdekében a 
szülőknek, a tanároknak és a szociális 
munkásoknak ki kell elégíteniük a 
gyermekeknek azt a szükségletét, hogy 
biztonságban legyenek és támogató 
környezetben éljenek, pozitív
példaképekkel rendelkezzenek, és védve 
legyenek az erőszaknak való kitettséggel 
szemben;

Or. en

Módosítás 32
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4b. megállapítja, hogy az iskolarendszerű 
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oktatás felhasználható a nők elleni 
erőszakkal kapcsolatos 
tudatosságnövelésnek, valamint a nemi 
sztereotípiák megkérdőjelezésének és 
felszámolásának fő forrásaként; e terület 
ígéretes gyakorlatai közé tartozik a nemi 
alapú sztereotípiák megszüntetése a 
tananyagokban, az agresszív magatartás 
kezelését célzó képzés, ezen belül a nemi 
érzékenységet célzó képzés megteremtése 
a tanárok számára, továbbá az emberi 
jogokkal, többek között a nők jogaival 
foglalkozó szaktanfolyamok biztosítása;

Or. en

Módosítás 33
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés – bevezető rész

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. elfogadja az ENSZ fiatalkorúak 
igazságszolgáltatási rendszerére 
vonatkozó minimumszabályaiban (pekingi 
szabályok) – melyek az egyetlen olyan 
nemzetközi eszközt alkotják, amely 
tartalmazza a fiatalkori bűnözés
meghatározását (2.2. bekezdés) – foglalt 
következő fogalommeghatározásokat:

5. megerősíti az Európa Tanács „fiatalkori
bűnözésre vonatkozó következő 
fogalommeghatározását1: „fiatalkorú: az 
a személy, aki elérte a büntetőjogi 
felelősség életkori határát, a nagykorúság 
életkori határát azonban még nem; a 
fogalom azonban kiterjedhet a közvetlenül 
ezen életkor alatti és feletti személyekre is;
„bűnözés: olyan cselekmények, 
amelyekkel a büntetőjog foglalkozik; 
egyes országokban a fogalom kiterjed az 
antiszociális és/vagy deviáns viselkedésre 
is, amellyel a közigazgatási vagy a polgári 
jog foglalkozhat;
„fiatalkorúak igazságszolgáltatási 
rendszere: a fiatalkori bűnözés kezelésére 
szolgáló tágabb megközelítés formális 
komponense; a fiatalkorúak bíróságán 
túlmenően olyan hivatalos szerveket és 

                                               
 Az ENSZ Közgyűlésének 1985. november 29-i 40/33 sz. határozata.
1 Európa Tanács, Gyermekek és fiatalkorúak igazságszolgáltatása, 2009. október.
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ügynökségeket foglal magában, mint 
például a rendőrség, az ügyészség, a jogi 
szakma, a pártfogó felügyelet és a 
büntetésvégrehajtó intézmények; szorosan 
együttműködik az olyan kapcsolódó 
ügynökségekkel, mint például az 
egészségügyi, oktatási, szociális és jóléti 
szolgálatok, valamint nem kormányzati 
szervezetek, mint például az áldozatokat és 
tanúkat segítő szervezetek;

Or. en

Módosítás 34
Rolandas Paksas

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. rámutat arra, hogy a fiatalkori 
bűnözés a globális bűnözés egyik konkrét 
alkotóeleme, és mértéke a társadalom 
morális egészségének mércéjeként szolgál;

Or. lt

Módosítás 35
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a főleg az internet által 
elősegített korai szexualizálódással és 
pornográfiával, az elszívható, megiható 
vagy befecskendezhető termékek túlzott 

törölve
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fogyasztásával, a táplálkozási szokások 
zavaraival, és minden olyan túlkapással, 
amelyeknek a serdülők elkövetői és 
áldozatai egyaránt lehetnek;

Or. en

Módosítás 36
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a főleg az internet által 
elősegített korai szexualizálódással és 
pornográfiával, az elszívható, megiható 
vagy befecskendezhető termékek túlzott 
fogyasztásával, a táplálkozási szokások 
zavaraival, és minden olyan túlkapással, 
amelyeknek a serdülők elkövetői és 
áldozatai egyaránt lehetnek;

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, az internet által elősegített 
korai szexualizálódással és pornográfiával;
az elszívható, megiható vagy 
befecskendezhető termékek túlzott 
fogyasztásával, és minden olyan 
túlkapással, amelyeknek a serdülők 
elkövetői és áldozatai egyaránt lehetnek;

Or. en

Módosítás 37
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a főleg az internet által 
elősegített korai szexualizálódással és 

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a korai szexualizálódással és 
pornográfiával, amellyel a fiatalok főként 
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pornográfiával, az elszívható, megiható 
vagy befecskendezhető termékek túlzott 
fogyasztásával, a táplálkozási szokások 
zavaraival, és minden olyan túlkapással, 
amelyeknek a serdülők elkövetői és 
áldozatai egyaránt lehetnek;

az interneten találkoznak, az elszívható, 
megiható vagy befecskendezhető termékek 
túlzott fogyasztásával, a táplálkozási 
szokások zavaraival, amelyek többnyire a 
serdülők nem kellően megalapozott 
önbecsülésével összekapcsolódó, a 
szűkebb környezet által tudatosan vagy 
nem tudatosan gyakorolt nyomás 
következményei, valamint mindenfajta 
egyéb túlkapással;

Or. de

Módosítás 38
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a főleg az internet által 
elősegített korai szexualizálódással és
pornográfiával, az elszívható, megiható 
vagy befecskendezhető termékek túlzott 
fogyasztásával, a táplálkozási szokások 
zavaraival, és minden olyan túlkapással, 
amelyeknek a serdülők elkövetői és 
áldozatai egyaránt lehetnek;

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a megfélemlítéssel és 
terrorizálással, a pornográfiával, az 
elszívható, megiható vagy 
befecskendezhető termékek túlzott 
fogyasztásával;

Or. en

Módosítás 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a főleg az internet által 
elősegített korai szexualizálódással és 
pornográfiával, az elszívható, megiható
vagy befecskendezhető termékek túlzott 
fogyasztásával, a táplálkozási szokások 
zavaraival, és minden olyan túlkapással, 
amelyeknek a serdülők elkövetői és 
áldozatai egyaránt lehetnek;

6. hangsúlyozza, hogy a fiatalkori bűnözés 
szintén összefügg a veszélyes játékokkal, a 
szexista jellegű erőszakkal, az erőszak és a 
csoportosan elkövetett erőszak 
jelenségével, a különösen az internet által 
elősegített korai szexualizálódással és 
pornográfiával, a kábítószer- és 
alkoholfogyasztással, és minden olyan 
túlkapással, amelyeknek a serdülők 
elkövetői és áldozatai egyaránt lehetnek;

Or. fr

Módosítás 40
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés – 1 pont (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(1) aggasztónak tartja a fiatalok áldozattá 
válásának kétszeres kockázatát; a 
tudományos felmérések alapján a 
fiatalokat statisztikailag gyakrabban 
sújtják a felnőttek erőszakos 
cselekményei, ugyanakkor a kortársak 
erőszakos cselekményei is elsődlegesen a 
fiatalok ellen irányulnak;

Or. de

Módosítás 41
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. megismétli azon álláspontját, amely 
szerint „nehéz abszolút kategóriákba 
sorolni azokat az okokat, amelyek miatt 
egy kiskorú bűnözni kezd,”1

7. megismétli azon álláspontját, amely 
szerint „nehéz abszolút kategóriákba 
sorolni azokat az okokat, amelyek miatt 
egy kiskorú bűnözni kezd, olyannyira, 
hogy az a folyamat, amely társadalmilag 
deviáns és végül bűnöző 
magatartásformákhoz vezet, minden 
esetben olyan egyedi és sajátos 
körülményekkel magyarázható, amelyek 
leképezik e folyamat tényleges 
tulajdonságait, illetve azon lényeges 
pólusokat, amelyek között minden 
gyermek és fiatal felnő, vagyis a családot, 
az iskolát, a baráti környezetet, illetve 
tágabb értelemben azt a gazdasági-
társadalmi környezetet, amelyben az illető 
él”1;

Or. en

Módosítás 42
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. megismétli azon álláspontját, amely 
szerint „nehéz abszolút kategóriákba 
sorolni azokat az okokat, amelyek miatt 
egy kiskorú bűnözni kezd,”2

7. megismétli azon álláspontját, amely 
szerint „nehéz abszolút kategóriákba 
sorolni azokat az okokat, amelyek miatt 
egy kiskorú bűnözni kezd,” 1; e tekintetben 
külön felhívja a figyelmet a női fiatalkori 
bűnözés jellegére és okaira irányuló 
kutatás szükségességére a női elkövetőkre 
szabott szakpolitika megfogalmazásának 
elősegítése céljából;

Or. en
                                               
1 Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom 
szerepéről, HL C 146E., 2008.6.12., 344. o.
2 Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a fiatalkori bűnözésről, a nők, a család és a társadalom 
szerepéről, HL C 146E., 2008.6.12., 344. o.
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Módosítás 43
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. egyetért az EGSZB által felsorolt 
okokkal: - csonka családi környezet 
(„broken home”), azok a nehézségek, 
amelyek a családi élet és a munka 
összeegyeztetésekor gyakran felmerülnek, 
és mindazon helyzetek, amelyekben egyre 
inkább jellemző a gyermekek 
elhanyagolása, valamint a korlátozás és az 
ellenőrzés hiánya; - társadalmi-gazdasági 
peremre kerülés vagy szegénység; -
iskolakerülés és a tanulási kudarcok; - a 
fiatalok munkanélkülisége; - az erőszakos 
képek és viselkedés közvetítése egyes 
médiumokban vagy videojátékokban; - a 
kábítószerek és mérgező anyagok, úgymint 
a kannabisz fogyasztása, vagy a túlzott 
alkoholfogyasztás; - a társadalmi vagy 
állampolgári értékekre – mint a szabályok 
betartása, a szolidaritás, a nagylelkűség, a
tolerancia, mások tisztelete, az önkritika, 
az empátia, jól végzett munka érzése –
nevelés, illetve ezek átadása nem 
megfelelő, és „globalizált” 
társadalmunkban ezek szerepét egyre 
inkább az olyan haszonelvűbb értékek 
veszik át, mint az individualizmus, a
versenyszellem vagy a javak mértéktelen 
fogyasztása, amelyek bizonyos 
helyzetekben a társadalomtól való 
eltávolodást váltanak ki1;

8. egyetért az EGSZB által felsorolt 
okokkal: 

– csonka családi környezet („broken 
home”); az elmúlt évtizedek idevágó 
tanulmányaiban ismételten 
megállapították, hogy egy-egy 

                                               
1 A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye „A fiatalkori bűnözés megelőzéséről a fiatalkori bűnözés 
kezeléséről és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának szerepéről az Európai Unióban”, HL C 110., 2006.5.9., 75. 
o.



PE470.088v01-00 24/63 AM\875920HU.doc

HU

korcsoportban a bűncselekmények felét 
vagy akár kétharmadát a magatartási 
nehézségekkel küzdő fiatalok egy kis 
csoportja követi el, akiknek közös 
ismertetőjegyei a rossz családi háttér és a 
társadalmilag elfogadható életvitelhez 
szükséges alapvető szociális kompetenciák 
hiánya; azok a nehézségek, amelyek a 
családi élet és a munka 
összeegyeztetésekor gyakran felmerülnek;
– mindazon helyzetek, amelyekben egyre 
inkább jellemző a gyermekek 
elhanyagolása, valamint a korlátozás és az 
ellenőrzés hiánya;

– társadalmi-gazdasági peremre kerülés 
vagy szegénység;

– iskolakerülés és a tanulási kudarcok;
– a fiatalok munkanélkülisége; 
bebizonyosodott, hogy a munka világába 
való beilleszkedés és a stabil mintaként 
szolgáló személyek megjelenése még a 
szociális kompetenciák súlyos hiánya 
esetén is gyökeres fordulatot képes 
előidézni;
– az erőszakos képek és viselkedés 
közvetítése egyes médiumokban vagy 
videojátékokban;
– a kábítószerek és mérgező anyagok, 
úgymint a kannabisz fogyasztása, vagy a 
túlzott alkoholfogyasztás;

– a társadalmi vagy állampolgári értékekre 
– mint a szabályok betartása, a szolidaritás, 
a nagylelkűség, a tolerancia, mások 
tisztelete, az önkritika, az empátia, jól 
végzett munka érzése – nevelés, illetve 
ezek átadása nem megfelelő, és
„globalizált” társadalmunkban ezek 
szerepét egyre inkább az olyan 
haszonelvűbb értékek veszik át, mint az 
individualizmus, a versenyszellem vagy a 
javak mértéktelen fogyasztása, amelyek 
bizonyos helyzetekben a társadalomtól 
való eltávolodást váltanak ki1;

                                               
1 A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye „A fiatalkori bűnözés megelőzéséről a fiatalkori bűnözés 
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Módosítás 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. egyetért az EGSZB által felsorolt 
okokkal: - csonka családi környezet 
(„broken home”), azok a nehézségek, 
amelyek a családi élet és a munka 
összeegyeztetésekor gyakran felmerülnek, 
és mindazon helyzetek, amelyekben egyre 
inkább jellemző a gyermekek 
elhanyagolása, valamint a korlátozás és az 
ellenőrzés hiánya; - társadalmi-gazdasági 
peremre kerülés vagy szegénység; -
iskolakerülés és a tanulási kudarcok; - a 
fiatalok munkanélkülisége; - az erőszakos 
képek és viselkedés közvetítése egyes 
médiumokban vagy videojátékokban; - a 
kábítószerek és mérgező anyagok, úgymint 
a kannabisz fogyasztása, vagy a túlzott 
alkoholfogyasztás; - a társadalmi vagy 
állampolgári értékekre – mint a szabályok 
betartása, a szolidaritás, a nagylelkűség, a 
tolerancia, mások tisztelete, az önkritika, 
az empátia, jól végzett munka érzése –
nevelés, illetve ezek átadása nem 
megfelelő, és „globalizált” 
társadalmunkban ezek szerepét egyre 
inkább az olyan haszonelvűbb értékek 
veszik át, mint az individualizmus, a 
versenyszellem vagy a javak mértéktelen 
fogyasztása, amelyek bizonyos 
helyzetekben a társadalomtól való 
eltávolodást váltanak ki;

8. egyetért az EGSZB által felsorolt 
okokkal: - csonka családi környezet 
(„broken home”), azok a nehézségek, 
amelyek a családi élet és a munka 
összeegyeztetésekor gyakran felmerülnek, 
és mindazon helyzetek, amelyekben egyre 
inkább jellemző a gyermekek 
elhanyagolása, valamint a korlátozás és az 
ellenőrzés hiánya; - társadalmi-gazdasági 
peremre kerülés vagy szegénység; -
iskolakerülés és a tanulási kudarcok; - a 
fiatalok munkanélkülisége; - az erőszakos 
képek és viselkedés közvetítése egyes 
médiumokban vagy videojátékokban; - a 
kábítószerek és mérgező anyagok, úgymint 
a kannabisz fogyasztása, vagy a túlzott 
alkoholfogyasztás; - a társadalmi vagy 
állampolgári értékekre – mint a szabályok 
betartása, a szolidaritás, a nagylelkűség, a 
tolerancia, mások tisztelete, az önkritika, 
az empátia, jól végzett munka érzése –
nevelés, illetve ezek átadása nem 
megfelelő1;

                                                                                                                                                  
kezeléséről és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának szerepéről az Európai Unióban”, HL C 110., 2006.5.9., 75. 
o.
 A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye „A fiatalkori bűnözés megelőzéséről, a fiatalkori bűnözés 
kezeléséről és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának szerepéről az Európai Unióban”, HL C 110., 2006.5.9., 75. 
o.
1 A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye „A fiatalkori bűnözés megelőzéséről, a fiatalkori bűnözés 
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Módosítás 45
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. egyetért az EGSZB által felsorolt 
okokkal: - csonka családi környezet 
(„broken home”), azok a nehézségek, 
amelyek a családi élet és a munka 
összeegyeztetésekor gyakran felmerülnek, 
és mindazon helyzetek, amelyekben egyre 
inkább jellemző a gyermekek 
elhanyagolása, valamint a korlátozás és 
az ellenőrzés hiánya; - társadalmi-
gazdasági peremre kerülés vagy 
szegénység; - iskolakerülés és a tanulási 
kudarcok; - a fiatalok munkanélkülisége; 
- az erőszakos képek és viselkedés 
közvetítése egyes médiumokban vagy 
videojátékokban; - a kábítószerek és 
mérgező anyagok, úgymint a kannabisz 
fogyasztása, vagy a túlzott 
alkoholfogyasztás; - a társadalmi vagy 
állampolgári értékekre – mint a szabályok 
betartása, a szolidaritás, a nagylelkűség, a 
tolerancia, mások tisztelete, az önkritika, 
az empátia, jól végzett munka érzése –
nevelés, illetve ezek átadása nem 
megfelelő, és „globalizált” 
társadalmunkban ezek szerepét egyre 
inkább az olyan haszonelvűbb értékek 
veszik át, mint az individualizmus, a 
versenyszellem vagy a javak mértéktelen 
fogyasztása, amelyek bizonyos
helyzetekben a társadalomtól való 
eltávolodást váltanak ki1;

8. hangsúlyozza a fiatalkori bűnözés 
okaira vonatkozó független kutatás 
támogatásának szükségességét;

                                                                                                                                                  
kezeléséről és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának szerepéről az Európai Unióban”, HL C 110., 2006.5.9., 75. 
o.
1 A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye „A fiatalkori bűnözés megelőzéséről a fiatalkori bűnözés 
kezeléséről és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának szerepéről az Európai Unióban”, HL C 110., 2006.5.9., 75. 
o.



AM\875920HU.doc 27/63 PE470.088v01-00

HU

Or. en

Módosítás 46
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. rámutat arra, hogy a fiatalkorú 
bűnözők által elkövetett bűncselekmények 
kivizsgálása és az ezzel kapcsolatos eljárás 
során – a büntethetőségről való 
meggyőződés érdekében – érzékenynek 
kell lenni az olyan bűncselekményekre, 
amelyekben jelen lehet a kényszerítés 
valamilyen formája, például a szerető 
vagy társak részéről;

Or. en

Módosítás 47
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8b. felszólítja az európai intézményeket és 
a tagállamokat, hogy végezzenek nemi 
szempontú vizsgálatokat a fiatalkori 
bűnözés okainak tárgyában, úgymint: a 
fiatalkori bűnözés nemi megoszlására 
vonatkozó statisztikák vagy a fiatalkorú 
bűnözéshez vezető leggyakoribb nemi 
alapú tényezők;

Or. en

Módosítás 48
Marije Cornelissen
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. úgy véli, hogy a család jelenti a 
gyermek számára a szocializáció első 
helyét, és hogy egy kibővített családi 
hálózat meghatározó szerepet játszik a 
megelőzésben és a rehabilitációban;

törölve

Or. en

Módosítás 49
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. úgy véli, hogy a család jelenti a gyermek 
számára a szocializáció első helyét, és 
hogy egy kibővített családi hálózat
meghatározó szerepet játszik a 
megelőzésben és a rehabilitációban;

9. úgy véli, hogy a család jelenti a gyermek 
számára a szocializáció első helyét, és 
hogy a gondoskodó otthoni környezet
meghatározó szerepet játszik a 
megelőzésben és a rehabilitációban;

Or. en

Módosítás 50
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. úgy véli, hogy a család jelenti a gyermek 
számára a szocializáció első helyét, és 
hogy egy kibővített családi hálózat 
meghatározó szerepet játszik a 
megelőzésben és a rehabilitációban;

9. úgy véli, hogy a család jelenti a gyermek 
számára a szocializáció első és 
legmeghatározóbb helyét, és hogy a szülők 
ezért a szocializációért a tagállami jog és a 
nemzetközi megállapodások szerint 
felelősek is; egy kibővített családi hálózat 
meghatározó szerepet játszhat a 
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megelőzésben és a rehabilitációban; a 
jelenlegi társadalmi adottságok és azon 
tendencia alapján, hogy egyre kevesebben 
támaszkodhatnak széles, stabil családi 
hálózatra, ezért kívánatos behatóbban 
foglalkozni az olyan alternatív 
modellekkel, mint például a pótszülők, 
valamint a pozitív tapasztalati adatok 
segítségével új, kombinált modelleket is 
kidolgozni;

Or. de

Módosítás 51
Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. úgy véli, hogy a család jelenti a gyermek 
számára a szocializáció első helyét, és 
hogy egy kibővített családi hálózat 
meghatározó szerepet játszik a 
megelőzésben és a rehabilitációban;

9. úgy véli, hogy a család jelenti a gyermek 
számára a szocializáció első helyét, és 
hogy egy kibővített családi hálózat 
meghatározó szerepet játszik a 
megelőzésben és a társadalomba való 
újbóli beilleszkedés terén; úgy véli 
továbbá, hogy egyéb társadalmi és 
gazdasági tényezők is szerepet játszanak a 
gyermek fejlődésében;

Or. fr

Módosítás 52
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9a. emlékeztet arra, hogy a különböző 
szakpolitikákat (pl. a szociális, oktatási és 
pénzügyi politikákat, valamint a 
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büntetőjogot stb.) a család szempontját is 
figyelembe véve megközelítő „family 
mainstreaming a fiatalkorú bűnözéshez 
vezető magatartás megelőzésére irányuló 
erőfeszítések összehangolásának 
kulcsfontosságú eszköze;

Or. en

Módosítás 53
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. elismeri, hogy az állami iskola 
elősegíti a serdülők szocializációját;

törölve

Or. en

Módosítás 54
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. elismeri, hogy az állami iskola 
elősegíti a serdülők szocializációját;

törölve

Or. en

Módosítás 55
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés



AM\875920HU.doc 31/63 PE470.088v01-00

HU

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. elismeri, hogy az állami iskola elősegíti 
a serdülők szocializációját;

10. elismeri, hogy az állami iskola szintén 
jelentősen elősegíti a serdülők 
szocializációját, mivel az iskola az a 
környezet, amelyben a gyermekek első 
alkalommal kerülnek önmagukra utaltan 
érintkezésbe a családon kívüli 
társadalommal;

Or. de

Módosítás 56
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. felismeri, hogy a bűnöző magatartás 
első jeleinek érzékelése érdekében 
nyomatékos figyelmet kell fordítani az 
iskolákra, mivel ezek képezik a második 
legfontosabb szocializációs tényezőt a 
fiatalok szociális készségeinek további 
fejlesztése során; ajánlja a 
tagállamoknak, hogy fogadjanak el olyan 
megfelelő intézkedéseket, mint a 
rendszeres pszichológiai tanácsadó 
rendelést az iskolákban stb., amelyek 
megkönnyítenék a szülők, az iskolák és a 
pszichológusok/tanácsadók közötti 
együttműködést a rászoruló gyermekek 
támogatásának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 57
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. arra ösztönzi az állami szociális 
szolgálatokat, hogy adott esetben olyan 
nyomon követést biztosítsanak, amely nem 
éreznek megbélyegzésnek vagy 
kényszernek;

törölve

Or. en

Módosítás 58
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. arra ösztönzi az állami szociális 
szolgálatokat, hogy adott esetben olyan 
nyomon követést biztosítsanak, amely nem 
éreznek megbélyegzésnek vagy 
kényszernek;

11. arra ösztönzi az állami szociális 
szolgálatokat, hogy adott esetben 
biztosítsák a deviáns magatartás olyan 
nyomon követését, amelyet a fiatalok nem 
éreznek megbélyegzésnek vagy 
kényszernek;

Or. en

Módosítás 59
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. arra ösztönzi az állami szociális 
szolgálatokat, hogy adott esetben olyan 
nyomon követést biztosítsanak, amely nem 
éreznek megbélyegzésnek vagy 
kényszernek;

11. arra ösztönzi az állami szociális 
szolgálatokat, hogy adott esetben olyan 
nyomon követést biztosítsanak, amelyet
nem éreznek megbélyegzésnek vagy 
kényszernek; e téren a mindenkori 
konkrét esethez szabott programok érték 
el a legjelentősebb sikereket;
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Módosítás 60
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. kéri a tagállamokat, hogy javítsák a 
tanárok képzését, tegyék pozitívvá a szülők 
és oktatók közötti együttműködést, és 
vegyék figyelembe a serdülők szavát, a 
hatályos szabályokkal összhangban;

törölve

Or. en

Módosítás 61
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. kéri a tagállamokat, hogy javítsák a 
tanárok képzését, tegyék pozitívvá a szülők 
és oktatók közötti együttműködést, és 
vegyék figyelembe a serdülők szavát, a 
hatályos szabályokkal összhangban;

12. kéri a tagállamokat, hogy javítsák a 
tanárok képzését, valamint erősítsék a 
gondjaikra bízott gyermekek iránti 
felelősségérzetüket is; kéri a tagállamokat, 
hogy mozdítsák elő az egyrészt a szülők és 
oktatók közötti, másrészt az állami 
szociális szolgálatokkal való pozitív
együttműködést, és vegyék figyelembe 
már a gyermekek véleményét is, de 
mindenekelőtt a serdülők szavát, a 
hatályos szabályokkal összhangban;

Or. de

Módosítás 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. kéri a tagállamokat, hogy javítsák a 
tanárok képzését, tegyék pozitívvá a szülők 
és oktatók közötti együttműködést, és 
vegyék figyelembe a serdülők szavát, a 
hatályos szabályokkal összhangban;

12. kéri a tagállamokat, hogy javítsák a 
tanárok képzését, mozdítsák elő a szülők,
tanárok, családsegítők és ifjúsági 
szervezetek közötti együttműködést, és 
vegyék figyelembe a serdülők szavát, a 
hatályos szabályokkal összhangban;

Or. fr

Módosítás 63
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. kéri a nemzeti oktatási hatóságokat, 
hogy alakítsanak ki képzést a tanárok, 
igazgatási munkatársak és gyermekekkel 
és fiatalokkal foglalkozó más csoportok –
például egészségügyi és szociális 
szakemberek, rendőrség – számára, hogy 
előmozdítsák a fiatalok nemek közötti 
egyenlőség iránti elkötelezettségét, ennek 
a képzésnek olyan órákat kell magában 
foglalnia, amelyeken a felnőtt 
munkatársak megvizsgálják a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos saját 
nézeteiket és a fiatalok társadalomban 
betöltött szerepére vonatkozó feltevéseiket, 
külön figyelemmel az erőszakos és 
agresszív magatartásra;

Or. en

Módosítás 64
Marije Cornelissen
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. kéri az iskolákat, hogy ösztönözzék az 
iskolán kívüli, a művészeti és a 
sporttevékenységeket;

törölve

Or. en

Módosítás 65
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. kéri az iskolákat, hogy ösztönözzék az 
iskolán kívüli, a művészeti és a 
sporttevékenységeket;

13. kéri a szülőket és az iskolákat, hogy 
ösztönözzék az iskolán kívüli, a művészeti 
és a sporttevékenységeket, megvalósítva 
ezzel az egyre fokozódó 
teljesítménykényszer szükséges 
kiegyenlítését; ennek keretében védő 
szerepet tölthetnek be az olyan projektek, 
mint a „nagyobb testvér, mivel ők egyrészt 
nem tartoznak a közvetlen családi 
környezetbe, amelyen kívül a serdülők 
számára bizonyos szempontból könnyebb 
a problémáikról beszélni, de a tanácsaik –
második referenciacsoportként – mégis 
túlmutatnak az azonos életkorú barátok 
képességein; hasonló hatást lehetne 
elérni, de elsősorban az EGSZB által 
felsorolt okok közül az utolsót, a 
társadalmi értékek, a szolidaritás, a 
tisztelet és az empátia elégtelen 
közvetítését és továbbadását lehetne 
átfogóan kezelni olyan projektekkel, mint 
a „helyi nagymama/nagypapa�;

Or. de
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Módosítás 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. kéri az iskolákat, hogy ösztönözzék az 
iskolán kívüli, a művészeti és a 
sporttevékenységeket;

13. kéri a tagállamokat, a helyi 
önkormányzatokat és az iskolákat, hogy az 
közösségi szervezetek közreműködésével
ösztönözzék és mozdítsák elő az iskolán 
kívüli, a művészeti és a 
sporttevékenységeket;

Or. fr

Módosítás 67
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. fenntartja, hogy a fiatalkori bűnözés 
elleni hatékony küzdelemhez integrált és 
hatékony, a szociális és polgári értékek 
átadását és a fiatalok korai 
szocializációját elősegítő iskola-, szociál-, 
család- és oktatáspolitikára van szükség; 
másfelől úgy ítéli meg, hogy létre kell 
hozni egy jobb gazdasági és szociális 
kohéziót elősegítő politikát, amely 
hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez, a társadalmi kirekesztés 
és – különösen a gyermekeket érintő –
szegénység elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 68
Silvia Costa
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13a. felkéri a tagállamokat, hogy 
támogassák a fiatalok korai 
iskolaelhagyásának megakadályozására 
irányuló oktatási és nevelési politikákat, 
valamint hogy vessék össze az ezen a 
területen meglévő legjobb gyakorlatokat;

Or. it

Módosítás 69
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák az Európa 2020 stratégia 
és az „oktatás és képzés 2020” stratégia 
végrehajtását;

törölve

Or. en

Módosítás 70
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. kéri az illetékes szervezeteket, hogy 
értékeljék a fiatal bűnelkövetőkre 
kiszabható alternatív büntetések 
hatékonyságára vonatkozó állami 
politikákat, a nemi sztereotípiáknak a 
fiatalkori bűnözésre gyakorolt hatását, a 
média szerepét, a fiúknak és a lányoknak 

15. kéri az illetékes szervezeteket, hogy 
értékeljék a fiatal bűnelkövetőkre 
kiszabható alternatív büntetések 
hatékonyságára vonatkozó állami 
politikákat, a nemi sztereotípiáknak a 
fiatalkori bűnözésre gyakorolt hatását, a 
média szerepét, a fiúknak és a lányoknak 
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az erőszakkal kapcsolatos különböző 
tapasztalatait, valamint a szülőknek, az 
iskolának és az ifjúsági szervezeteknek a 
fiatalkori bűnözés megelőzésében betöltött 
szerepét;

az erőszakkal kapcsolatos különböző 
tapasztalatait, valamint a szülőknek, az 
iskolának és az ifjúsági szervezeteknek a 
megállapított terhelő tényezőket illetően
betöltött szerepét;

Or. de

Módosítás 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. kéri az illetékes szervezeteket, hogy 
értékeljék a fiatal bűnelkövetőkre 
kiszabható alternatív büntetések 
hatékonyságára vonatkozó állami 
politikákat, a nemi sztereotípiáknak a 
fiatalkori bűnözésre gyakorolt hatását, a 
média szerepét, a fiúknak és a lányoknak 
az erőszakkal kapcsolatos különböző 
tapasztalatait, valamint a szülőknek, az 
iskolának és az ifjúsági szervezeteknek a 
fiatalkori bűnözés megelőzésében betöltött 
szerepét;

15. kéri az illetékes szervezeteket, hogy 
értékeljék a fiatal bűnelkövetőkre 
kiszabható alternatív büntetések 
hatékonyságára vonatkozó állami 
politikákat, a nemi sztereotípiáknak a 
fiatalkori bűnözésre gyakorolt hatását, a 
média szerepét, a fiúknak és a lányoknak 
az erőszakkal kapcsolatos különböző 
tapasztalatait, valamint a szülőknek, az 
iskolának és az ifjúsági szervezeteknek a 
fiatalkori bűnözés megelőzésében betöltött 
szerepét; felszólítja ezeket a szervezeteket, 
hogy osszák meg tapasztalataikat és 
cseréljék ki gyakorlataikat;

Or. fr

Módosítás 72
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. kéri az illetékes szervezeteket, hogy 
értékeljék a fiatal bűnelkövetőkre 
kiszabható alternatív büntetések 

15. kéri az illetékes szervezeteket, hogy 
értékeljék a fiatal bűnelkövetőkre 
kiszabható alternatív büntetések 



AM\875920HU.doc 39/63 PE470.088v01-00

HU

hatékonyságára vonatkozó állami 
politikákat, a nemi sztereotípiáknak a 
fiatalkori bűnözésre gyakorolt hatását, a 
média szerepét, a fiúknak és a lányoknak 
az erőszakkal kapcsolatos különböző 
tapasztalatait, valamint a szülőknek, az 
iskolának és az ifjúsági szervezeteknek a 
fiatalkori bűnözés megelőzésében betöltött 
szerepét;

hatékonyságát, a sztereotípiáknak a 
fiatalkori bűnözésre gyakorolt hatását, a 
média szerepét, a fiúknak és a lányoknak 
az erőszakkal kapcsolatos különböző 
tapasztalatait, valamint a szülőknek, az 
iskolának és az ifjúsági szervezeteknek a 
fiatalkori bűnözés megelőzésében betöltött 
szerepét; felszólítja az illetékes szerveket, 
hogy a fiatalkori bűnözés nyomon 
követésekor legyenek érzékenyek a nemi 
szempontokra;

Or. en

Módosítás 73
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
vegyék figyelembe a következő elveket, 
vagyis előzzék meg a bűnelkövetést és a 
visszaesést, és oldják meg a bűnelkövetők 
(újbóli) szocializációját és (újbóli) 
beilleszkedését; hangsúlyozza annak 
rendkívüli jelentőségét, hogy 
foglalkozzanak a fiatalkorú bűnözők 
áldozatainak szükségleteivel és érdekeivel;

Or. en

Módosítás 74
Silvia Costa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
nemzeti távközlési hatóságok révén 
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kövessék nyomon és megfelelőképpen 
szankcionálják azokat a médiában 
szereplő tartalmakat és ábrázolásokat, 
amelyek erőszakra, szadizmusra, 
rasszizmusra és nemen alapuló 
megkülönböztetésre buzdítanak, valamint 
tegyenek intézkedéseket az oktatási és 
képzési jellegű audiovizuális és 
multimédiás tartalmak előmozdítása 
érdekében is;

Or. it

Módosítás 75
Silvia Costa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15b. arra ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő és 
erősítsék meg az önkéntes szervezetek 
szerepét, amelyek lehetővé teszik a 
fiatalok számára, hogy megtapasztalják a 
kötelezettségvállalás és a személyi és 
társadalmi felelősségvállalás állampolgári 
szempontból is rendkívül nevelő jellegű 
érzését;

Or. it

Módosítás 76
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. kéri a tagállamokat, hogy támogassák 
a szülők, a szülői szerepvállalás 
tekintetében nehézségekkel küszködő 

törölve
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párok és a kamaszkorú fiatalok számára a 
veszélyeztetett életmódból és a függőségi 
formákból fakadó problémákkal 
kapcsolatban tanácsokat adó hálózatokat;

Or. en

Módosítás 77
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. kéri a tagállamokat, hogy támogassák a 
szülők, a szülői szerepvállalás tekintetében 
nehézségekkel küszködő párok és a 
kamaszkorú fiatalok számára a 
veszélyeztetett életmódból és a függőségi 
formákból fakadó problémákkal 
kapcsolatban tanácsokat adó hálózatokat;

16. kéri a tagállamokat, hogy támogassák a 
szülők, a szülői szerepvállalás tekintetében 
nehézségekkel küszködő párok és a 
kamaszkorú fiatalok számára a függőségi 
formákból fakadó problémákkal 
kapcsolatban tanácsokat adó hálózatokat;

Or. en

Módosítás 78
Angelika Werthmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. kéri a tagállamokat, hogy támogassák a 
szülők, a szülői szerepvállalás tekintetében 
nehézségekkel küszködő párok és a 
kamaszkorú fiatalok számára a 
veszélyeztetett életmódból és a függőségi 
formákból fakadó problémákkal 
kapcsolatban tanácsokat adó hálózatokat;

16. kéri a tagállamokat, hogy támogassák a 
szakmai tanácsadó hálózatokat, 
mindenekelőtt azokat, amelyek 
munkájukat a család és az állami szociális 
szolgálatok közötti területen végzik; a 
szülők általában szívesen kérnének 
tanácsot, de nem mennének annyira 
messzire, hogy ezzel az állami szociális 
szolgálatokhoz forduljanak – ugyanez 
vonatkozik a problémákkal küzdő 
fiatalokra, akik biztos menedéket 
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keresnek, anélkül hogy azonnal 
szembesülniük kellene az állami szociális 
szolgálatok mögött álló államhatalommal;

Or. de

Módosítás 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy korai életkortól kezdve oktassák a 
nemek közötti egyenlőséget, mivel a 
nőkkel szembeni korai diszkriminatív 
felfogás negatív hatással lehet a nőkkel 
szembeni erőszakra;

Or. en

Módosítás 80
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. kéri a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
külön segítséget a migránsoknak, 
biztosítsák a lakáshoz, az alapvető 
oktatáshoz, az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz és a munkaerőpiachoz 
való hozzáférést;

törölve

Or. en

Módosítás 81
Marije Cornelissen
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. kéri a tagállamokat, hogy segítsék elő 
a szocializációs problémákkal küzdő 
fiataloknak szóló tanácsadásra irányuló 
intézkedések elfogadását, a származásuk 
szerinti közösséggel szembeni 
megkülönböztetés elleni küzdelmet, a 
társadalmi származáson alapuló erőszak 
minden formájának leküzdésére irányuló 
programok kidolgozását és 
megvalósítását;

törölve

Or. en

Módosítás 82
Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. kéri a tagállamokat, hogy segítsék elő a 
szocializációs problémákkal küzdő 
fiataloknak szóló tanácsadásra irányuló 
intézkedések elfogadását, a származásuk 
szerinti közösséggel szembeni 
megkülönböztetés elleni küzdelmet, a 
társadalmi származáson alapuló erőszak 
minden formájának leküzdésére irányuló 
programok kidolgozását és megvalósítását;

18. kéri a tagállamokat, hogy segítsék elő a 
szocializációs problémákkal küzdő fiatalok 
támogatására irányuló intézkedések 
elfogadását, a származásuk szerinti 
közösséggel szembeni megkülönböztetés 
elleni küzdelmet, a társadalmi származáson 
alapuló erőszak minden formájának 
leküzdésére irányuló programok 
kidolgozását és megvalósítását;

Or. fr

Módosítás 83
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. hangsúlyozza, hogy a szegénységben 
élő fiatalokat nagyobb mértékben 
fenyegeti az a veszély, hogy problémákkal 
kell szembenézniük, és kéri az illetékes 
intézményeket, hogy a gyermekelhelyezés 
alternatívájaként vegyék tervbe a nehéz 
helyzetben lévő családokkal folytatott 
munkát;

törölve

Or. en

Módosítás 84
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. hangsúlyozza, hogy a szegénységben 
élő fiatalokat nagyobb mértékben fenyegeti 
az a veszély, hogy problémákkal kell 
szembenézniük, és kéri az illetékes 
intézményeket, hogy a gyermekelhelyezés 
alternatívájaként vegyék tervbe a nehéz 
helyzetben lévő családokkal folytatott 
munkát;

19. hangsúlyozza, hogy a szegénységben 
élő fiatalokat nagyobb mértékben fenyegeti 
az a veszély, hogy problémákkal kell 
szembenézniük, és kéri valamennyi 
tagállam illetékes intézményeit, hogy a 
gyermekelhelyezés alternatívájaként 
vegyék tervbe a nehéz helyzetben lévő 
családokkal folytatott munkát;

Or. en

Módosítás 85
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19a. rámutat arra, hogy az életben a 
gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése 
érdekében létfontosságú a szegénység és a 
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megkülönböztetés leküzdése, a minőségi 
oktatáshoz, lakhatáshoz, létesítményekhez 
stb. való hozzáférés biztosítása a fiatalok 
számára;

Or. en

Módosítás 86
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. igazolja, hogy pedagógiailag hasznos 
ha a serdülők hallathatják hangjukat, a 
vak biztonsági politika elkerülése 
érdekében, amint azt megelőzési 
eszközként a „Tudja-e hol van most a 
gyermeke?” európai projekt is mutatja;

törölve

Or. en

Módosítás 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. igazolja, hogy pedagógiailag hasznos 
ha a serdülők hallathatják hangjukat, a vak 
biztonsági politika elkerülése érdekében, 
amint azt megelőzési eszközként a „Tudja-
e hol van most a gyermeke?” európai 
projekt is mutatja;

20. igazolja, hogy pedagógiailag hasznos 
ha a serdülők hallathatják hangjukat a 
fiatalkori bűnözés problémájának kezelése 
érdekében, amint azt megelőzési 
eszközként a „Tudja-e hol van most a 
gyermeke?” európai projekt is mutatja;

Or. fr
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Módosítás 88
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. igazolja, hogy pedagógiailag hasznos 
ha a serdülők hallathatják hangjukat, a 
vak biztonsági politika elkerülése 
érdekében, amint azt megelőzési 
eszközként a „Tudja-e hol van most a 
gyermeke?” európai projekt is mutatja;

20. meg van győződve a szülők fiatalkori 
bűnözés megelőzésébe való aktív 
bevonásának fontosságáról; felismeri a 
nemzeti figyelemfelkeltő kampányoknak 
és azoknak a telefonos segélyvonalaknak 
a pedagógiai hasznát, amelyek célja, hogy 
segítsék a szülőket a gyermekük 
viselkedésében megmutatkozó jelek 
értelmezésében; ajánlja, hogy vonják be a 
serdülőket és a szülőket a fiatalkori 
bűnözéssel foglalkozó nyilvános 
figyelemfelkeltő kampányok 
megtervezésébe és elindításába a vak 
biztonsági politika elkerülése érdekében, 
amire példa a „Tudja-e hol van most a 
gyermeke?” európai projekt is;

Or. en

Módosítás 89
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy a nők és a férfiak 
igényei gyakran eltérő módon 
jelentkeznek;

törölve

Or. en

Módosítás 90
Antonyia Parvanova
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy a nők és a férfiak 
igényei gyakran eltérő módon 
jelentkeznek;

törölve

Or. en

Módosítás 91
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy a nők és a férfiak 
igényei gyakran eltérő módon 
jelentkeznek;

törölve

Or. en

Módosítás 92
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21a. rámutat arra, hogy a legújabb 
kutatások szerint azok az apák, akik a 
születést közvetlenül megelőző és követő 
időszakban részt vesznek gyermekeik 
életében, aktívabb szerepet vállalnak a 
későbbi évek során felnevelésükben is; e 
tekintetben hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy felgyorsítsák a 
férfiak és a nők között fennálló 
bérszakadék megszüntetésére irányuló 
erőfeszítéseket, amely érinti az anyasági, 
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apasági, szülői és családi szabadság 
igénybevételét;

Or. en

Módosítás 93
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21a. kitart amellett, hogy a női 
elkövetőkre szabott szakpolitika 
megfogalmazása céljából kutatni kellene 
a női fiatalkori bűnözés jellegét és okait;

Or. en

Módosítás 94
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kéri az intézményeket, hogy mélyítsék 
el az esélyegyenlőség, valamint a családi 
élet és a munka összeegyeztetése terén a 
fiúgyermekek és a férfiak által kifejezett 
igényekre vonatkozó ismereteiket;

törölve

Or. en

Módosítás 95
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. kéri az intézményeket, hogy mélyítsék 
el az esélyegyenlőség, valamint a családi 
élet és a munka összeegyeztetése terén a 
fiúgyermekek és a férfiak által kifejezett 
igényekre vonatkozó ismereteiket;

törölve

Or. en

Módosítás 96
Silvia Costa

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22a. alapvető fontosságúnak tartja a 
családbarát politikák előmozdítását 
(többek között a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás új kritériumain 
keresztül), különösen a gyermeküket 
egyedül nevelő szülők esetében, ezáltal 
biztosítva számukra a családi élet és a 
munka összeegyeztetéséhez szükséges 
feltételeket;

Or. it

Módosítás 97
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy adjanak magasabb 
díjazást a kisgyermekekkel és oktatással 
foglalkozó szakmák számára;

törölve
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Or. en

Módosítás 98
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy adjanak magasabb 
díjazást a kisgyermekekkel és oktatással 
foglalkozó szakmák számára;

törölve

Or. en

Módosítás 99
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy adjanak magasabb 
díjazást a kisgyermekekkel és oktatással 
foglalkozó szakmák számára;

23. kéri a tagállamokat, a szociális 
partnereket és a magán oktatási szektort, 
hogy elemezzék a kisgyermekekkel és 
oktatással foglalkozó szakmákban a 
megfelelő javadalmazás lehetőségét;

Or. en

Módosítás 100
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy adjanak magasabb 

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy kínáljanak több 



AM\875920HU.doc 51/63 PE470.088v01-00

HU

díjazást a kisgyermekekkel és oktatással 
foglalkozó szakmák számára;

lehetőséget a szülők számára arra, hogy 
kezdettől aktívabban részt vehessenek 
gyermekeik életében, megfelelő anyasági 
és apasági szabadság, gondozási 
szabadság biztosításával, valamint annak 
biztosításával, hogy mind az anyáknak, 
mind az apáknak lehetőségük legyen a 
munkaidőnek a gondozási feladatokhoz 
való hozzáigazítására;

Or. en

Módosítás 101
Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy adjanak magasabb 
díjazást a kisgyermekekkel és oktatással 
foglalkozó szakmák számára;

23. kéri a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy dolgozzanak ki 
megfelelő szakképzési programokat és 
adjanak magasabb díjazást a 
kisgyermekekkel és oktatással foglalkozó 
szakmák számára;

Or. fr

Módosítás 102
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. kéri az intézményeket, hogy 
gondolkodjanak el a háztartásbeli nők és 
férfiak munkájával létrehozott nemzeti 
vagyon kérdésén annak ellenőrzésére, 
hogy vannak-e nemeken alapuló 
megkülönböztetések;

törölve
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Or. en

Módosítás 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. kéri az intézményeket, hogy 
gondolkodjanak el a háztartásbeli nők és 
férfiak munkájával létrehozott nemzeti 
vagyon kérdésén annak ellenőrzésére, 
hogy vannak-e nemeken alapuló 
megkülönböztetések;

törölve

Or. fr

Módosítás 104
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
24 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

24. kéri az intézményeket, hogy 
gondolkodjanak el a háztartásbeli nők és 
férfiak munkájával létrehozott nemzeti 
vagyon kérdésén annak ellenőrzésére, 
hogy vannak-e nemeken alapuló 
megkülönböztetések;

törölve

Or. en

Módosítás 105
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. kéri az intézményeket, hogy az 
„életciklus” tekintetében ismerjék el a 
szakmai és a szakmán kívüli 
tevékenységet, különösen a nők esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 106
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. kéri az intézményeket, hogy az 
„életciklus” tekintetében ismerjék el a 
szakmai és a szakmán kívüli 
tevékenységet, különösen a nők esetében;

25. kéri a tagállamokat és az 
intézményeket, hogy elemezzék a szakmai 
és a szakmán kívüli tevékenység 
figyelembevételének lehetőségét a nemzeti 
szociális védelmi rendszerekben;

Or. en

Módosítás 107
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26. kéri a tagállamokat, hogy indítsanak a 
társadalomba való visszailleszkedést célzó 
programokat a fiatalkorú bűnelkövetők 
számára, és az igazságszolgáltatásban 
alkalmazzák a zéró tolerancia elvét 
azokkal a felnőtt korúakkal szemben –
tekintet nélkül társadalmi helyzetükre –
akik fiatalkorúakat bűnelkövetésre 
ösztönöznek, többek között megkönnyítik 
számukra a kemény drogokhoz, a 

törölve
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kannabiszhoz és egyéb káros szerekhez 
való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 108
Elisabeth Morin-Chartier

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26. kéri a tagállamokat, hogy indítsanak a 
társadalomba való visszailleszkedést célzó 
programokat a fiatalkorú bűnelkövetők 
számára, és az igazságszolgáltatásban 
alkalmazzák a zéró tolerancia elvét azokkal 
a felnőtt korúakkal szemben – tekintet 
nélkül társadalmi helyzetükre – akik 
fiatalkorúakat bűnelkövetésre ösztönöznek, 
többek között megkönnyítik számukra a 
kemény drogokhoz, a kannabiszhoz és 
egyéb káros szerekhez való hozzáférést;

26. kéri a tagállamokat, hogy indítsanak az 
oktatásba és a társadalomba való újbóli 
beilleszkedést célzó programokat a 
fiatalkorú bűnelkövetők számára, és az 
igazságszolgáltatásban alkalmazzák a zéró 
tolerancia elvét azokkal a felnőtt korúakkal 
szemben – tekintet nélkül társadalmi 
helyzetükre – akik fiatalkorúakat 
bűnelkövetésre ösztönöznek, többek között 
megkönnyítik számukra a kemény 
drogokhoz, a kannabiszhoz és egyéb káros 
szerekhez való hozzáférést;

Or. fr

Módosítás 109
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26. kéri a tagállamokat, hogy indítsanak a 
társadalomba való visszailleszkedést célzó 
programokat a fiatalkorú bűnelkövetők 
számára, és az igazságszolgáltatásban 
alkalmazzák a zéró tolerancia elvét azokkal 
a felnőtt korúakkal szemben – tekintet 
nélkül társadalmi helyzetükre – akik 
fiatalkorúakat bűnelkövetésre ösztönöznek, 

26. kéri a tagállamokat, hogy indítsanak a 
társadalomba való visszailleszkedést célzó 
programokat a fiatalkorú bűnelkövetők 
számára, és az igazságszolgáltatásban 
alkalmazzák a zéró tolerancia elvét azokkal 
a felnőtt korúakkal szemben – tekintet 
nélkül társadalmi helyzetükre – akik 
fiatalkorúakat bűnelkövetésre ösztönöznek, 



AM\875920HU.doc 55/63 PE470.088v01-00

HU

többek között megkönnyítik számukra a 
kemény drogokhoz, a kannabiszhoz és 
egyéb káros szerekhez való hozzáférést;

többek között megkönnyítik számukra a 
drogokhoz való hozzáférést;

Or. fr

Módosítás 110
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
vegyék figyelembe, hogy a lányok 
kisebbséget képeznek a fiatalkorú 
bűnözőkön belül, és ismerjék fel, hogy ki 
kell igazítani a fiatalkorú női elkövetők 
fogva tartásának, a velük szembeni 
eljárásnak és szankcionálásuknak a 
feltételeit;

Or. en

Módosítás 111
Rolandas Paksas

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26a. kéri a tagállamokat, hogy fordítsanak 
különös figyelmet a családokra és 
iskolákra; a kiskorúak általános 
oktatására, továbbképzésére és 
szakoktatására; a gyermekek iskolán 
kívüli tevékenységeire; a foglalkoztatásra; 
a kiskorúak, szüleik, tanáraik és más 
szakemberek jogi kérdésekben történő 
oktatására; a kábítószer-használat 
következményeiről és a kiskorúak 
informális csoportjairól való 
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tájékoztatásra; valamint a pszichológiai 
segítség nyújtására a gyermekek és szüleik 
számára;

Or. lt

Módosítás 112
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26b. felszólít minden állami, köz- és 
magánintézményt, így például iskolát, 
iskolakerülőkkel foglalkozó hivatalt, 
rendőrséget, segítő ügynökséget stb., hogy 
a fiatalkori bűnözés nyomon követése, 
megelőzése és kezelése során legyen 
érzékeny a fiúk és a lányok közötti
különbségekre;

Or. en

Módosítás 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a 
fiatalok körében tapasztalt nemi alapú 
erőszak megelőzését célzó intézkedéseiket, 
és javítsák az együttműködést az érintett 
személyek és közegek – család, iskola, 
nyilvános helyek és a média – között; 
hangsúlyozza, hogy figyelemfelkeltő 
kampányokat kell folytatni a nők elleni 
erőszak különböző formáiról, valamint a 
sztereotípiák elleni küzdelemről;

27. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a 
fiatalok körében tapasztalt nemi alapú 
erőszak megelőzését célzó intézkedéseiket, 
és javítsák az együttműködést az érintett 
személyek és közegek – család, iskola, 
nyilvános helyek és a média, valamint az 
ifjúsági szervezetek – között; 
hangsúlyozza, hogy figyelemfelkeltő 
kampányokat kell folytatni a nők elleni 
erőszak különböző formáiról, valamint a 
sztereotípiák elleni küzdelemről;
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Or. fr

Módosítás 114
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a 
fiatalok körében tapasztalt nemi alapú 
erőszak megelőzését célzó intézkedéseiket, 
és javítsák az együttműködést az érintett 
személyek és közegek – család, iskola, 
nyilvános helyek és a média – között; 
hangsúlyozza, hogy figyelemfelkeltő 
kampányokat kell folytatni a nők elleni 
erőszak különböző formáiról, valamint a 
sztereotípiák elleni küzdelemről;

27. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák a fiatalok körében tapasztalt 
nemi alapú erőszak megelőzését célzó 
intézkedéseiket, és javítsák az 
együttműködést az érintett személyek és 
közegek – család, iskola, nyilvános helyek 
és a média – között; hangsúlyozza, hogy 
figyelemfelkeltő kampányokat kell 
folytatni a nők elleni erőszak különböző 
formáiról, valamint a sztereotípiák elleni 
küzdelemről;

Or. en

Módosítás 115
Rolandas Paksas

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a 
fiatalok körében tapasztalt nemi alapú 
erőszak megelőzését célzó intézkedéseiket, 
és javítsák az együttműködést az érintett 
személyek és közegek – család, iskola, 
nyilvános helyek és a média – között; 
hangsúlyozza, hogy figyelemfelkeltő 
kampányokat kell folytatni a nők elleni 
erőszak különböző formáiról, valamint a 
sztereotípiák elleni küzdelemről;

27. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a 
fiatalok körében tapasztalt nemi alapú 
erőszak megelőzését célzó intézkedéseiket, 
és javítsák az együttműködést az érintett 
személyek és közegek – család, iskola, 
nyilvános helyek és a média – között; 
hangsúlyozza, hogy figyelemfelkeltő 
kampányokat kell folytatni a nők elleni 
erőszak különböző formáiról, valamint a 
sztereotípiák elleni küzdelemről; felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre adatbázist a fiatalkori 
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bűnözés megelőzését célzó ajánlásokkal;

Or. lt

Módosítás 116
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák és ösztönözzék az „Európai 
szövetség a családokért” keretében indított 
működési programokat; kéri a Bizottságot 
a helyes gyakorlatok cseréjének 
rendszerbe foglalására és az e téren 
folytatott kutatásokra szolgáló eszközök 
kidolgozásának fokozására;

Or. fr

Módosítás 117
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28. kéri az intézményeket, hogy ismerjék 
el a családi hálózat tagjai által betöltött 
oktató szerep fontosságát, a 
munkaerőpiacról kilépett idősek szerepére 
összpontosítva;

törölve

Or. en

Módosítás 118
Sari Essayah
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28a. sürgeti a tagállamokat, hogy a 
központosított intézményi megoldások 
helyett keressenek a lehető leginkább 
családorientált megoldásokat, ha 
valamely gyermeket vagy fiatalt 
gondozásba kell vell és a családon kívül 
kell elhelyezni;

Or. fi

Módosítás 119
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28a. felhívja a tagállamokat, hogy 
vezessenek be az iskolai légkör javítását, a 
konfliktusmegoldási és mediációs 
készségeket középpontba állító iskolai 
programokat;

Or. en

Módosítás 120
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. felhívja a hatóságokat, hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak jobban megválaszthassák, 
milyen módon kívánják családi és szakmai 
életüket összeegyeztetni;

törölve
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Or. en

Módosítás 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. felhívja a hatóságokat, hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak jobban megválaszthassák, 
milyen módon kívánják családi és szakmai 
életüket összeegyeztetni;

29. felhívja a hatóságokat, hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak össze tudják egyeztetni 
családi és szakmai életüket;

Or. fr

Módosítás 122
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. felhívja a hatóságokat, hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak jobban megválaszthassák, 
milyen módon kívánják családi és szakmai 
életüket összeegyeztetni;

29. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak képesek legyenek jobban 
összeegyeztetni családi és szakmai 
életüket, többek között megfelelő 
anyasági, apasági, szülői és gondozási 
szabadság felkínálásával, valamint a 
megfizethető gyermekgondozó 
létesítményekhez való megfelelő 
hozzáférés biztosításával;

Or. en

Módosítás 123
Anna Záborská
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. felhívja a hatóságokat, hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak jobban megválaszthassák, 
milyen módon kívánják családi és szakmai 
életüket összeegyeztetni;

29. felhívja a hatóságokat, hogy a nők és 
férfiak közötti egyenlőség elveinek 
tiszteletben tartása mellett hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 
nők és a férfiak jobban megválaszthassák, 
milyen módon kívánják családi és szakmai 
életüket összeegyeztetni;

Or. fr

Módosítás 124
Marije Cornelissen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. kéri a tagállamokat, hogy segítsék elő 
egy olyan adópolitika létrehozását, amely 
figyelembe veszi a pénzügyi 
kötelezettségeket, különösen a 
gyermekmegőrzés különböző módjainak 
költségeit;

törölve

Or. en

Módosítás 125
Norica Nicolai

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. kéri a tagállamokat, hogy segítsék elő 
egy olyan adópolitika létrehozását, amely 
figyelembe veszi a pénzügyi 
kötelezettségeket, különösen a 

30. kéri a tagállamokat, hogy segítsék elő 
egy olyan adópolitika létrehozását, amely 
ösztönzi, hogy több forrást fordítsanak a 
gyermekmegőrzés különböző módjainak 
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gyermekmegőrzés különböző módjainak 
költségeit;

költségeire;

Or. en

Módosítás 126
Antonyia Parvanova

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30a. felkéri az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy folytassák a 
figyelemfelkeltést, és vezessenek be 
kampányokat és programokat az internet 
biztonsága érdekében; mindenekelőtt arra 
kellene összpontosítaniuk, hogy 
megtanítsák a szülőknek, hogy milyen 
kockázatokkal jár az internet gyermekek 
általi korlátlan használata, és hogy 
hogyan óvhatók meg a gyermekek az 
illegális és káros online tartalmaktól;

Or. en

Módosítás 127
Anna Záborská

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30a. felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el pozitív 
intézkedéseket a nők és férfiak 
tekintetében, többek között annak 
elősegítése érdekében, hogy a 
gyermeknevelésnek szentelt időszakot 
követően visszatérjenek a munkába, olyan 
munkaerőpiacra való újbóli 
beilleszkedésre irányuló politikák 
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előmozdításával, amelyek lehetővé teszik, 
hogy anyagilag ismét függetlenek 
lehessenek;

Or. fr


