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Pakeitimas 1

Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 24 d. 
Europos Tarybos ministrų komiteto 
rekomendaciją valstybėms narėms dėl 
naujų nepilnamečių nusikalstamumo 
problemos sprendimo būdų ir 
nepilnamečių justicijos vaidmens (Rec 
(2003) 20),

Or. en

Pakeitimas 2
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į žaliąją knygą 
„Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. 
Europos Sąjungos psichikos sveikatos 
strategijos kūrimas“ (COM(2005)484), 
kurioje nurodomos viešosios išlaidos, 
kurias dėl vaikų elgesio ir elgsenos patiria 
baudžiamoji ir teisingumo sistemos,

Or. fr

Pakeitimas 3
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1b nurodomoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į ES Komisijos požiūrį ir 
į 2008 m. sausio 16 d. Parlamento atsaką į 
ES vaiko teisių strategijos kūrimą,

Or. en

Pakeitimas 4
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 
žmogaus teisių komisaro 2009 m. birželio 
19 d. pranešimą „Vaikai ir nepilnamečių 
justicija. Tobulinimo būdai“, 
(CommDH/IssuePaper(2009)1),

Or. fr

Pakeitimas 5
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1c nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į 1987 m. rugsėjo 17 d. 
Europos Tarybos ministrų komiteto 
rekomendaciją dėl visuomenės požiūrio į 
nepilnamečių nusikalstamumą (Rec (87) 
20E),

Or. en



AM\875920LT.doc 5/60 PE470.088v01-00

LT

Pakeitimas 6
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1c nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Tarybos 2009 m. 
gruodžio 15 d. dokumentą 17593/09 
CRIMORG 187,

Or. fr

Pakeitimas 7
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1d nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą 
„Nusikalstamumo prevencija Europos 
Sąjungoje“ (COM(2004)165),

Or. fr

Pakeitimas 8
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1e nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Nepilnamečių nusikalstamumo 
prevencijos. Kovos su nepilnamečių 
nusikalstamumu būdai ir nepilnamečių 
justicijos sistemos vaidmuo Europos 
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Sąjungoje1,

Or. fr

Pakeitimas 9
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 
d. rezoliuciją dėl nepilnamečių 
nusikalstamumo: moterų, šeimos ir 
visuomenės vaidmuo1,
1 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 344.

Or. en

Pakeitimas 10
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. tikisi pradėti diskusiją lyčių lygybės 
darbo rinkoje klausimais, siekdamas 
suteikti moterims ir vyrams, kurie to nori, 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
ir asmeninėje veikloje, skirtoje jaunimo 
nusikalstamumui ir nepilietiškam elgesiui 
sustabdyti;

Išbraukta.

Or. en

                                               
1 OL C 110, 2006 5 9, p. 75.
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Pakeitimas 11
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. tikisi pradėti diskusiją lyčių lygybės 
darbo rinkoje klausimais, siekdamas 
suteikti moterims ir vyrams, kurie to nori, 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
ir asmeninėje veikloje, skirtoje jaunimo 
nusikalstamumui ir nepilietiškam elgesiui 
sustabdyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 12
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. tikisi pradėti diskusiją lyčių lygybės 
darbo rinkoje klausimais, siekdamas 
suteikti moterims ir vyrams, kurie to nori, 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
ir asmeninėje veikloje, skirtoje jaunimo 
nusikalstamumui ir nepilietiškam elgesiui 
sustabdyti;

1. tikisi pradėti diskusiją lyčių lygybės 
darbo rinkoje klausimais, siekdamas 
suteikti moterims ir vyrams, kurie to nori, 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
ir asmeninėje veikloje, skirtoje kovai su 
jaunimo nusikalstamumu, ypač su 
smurtiniais nusikaltimais, ir su plintančiu 
antisocialiniu jaunų žmonių elgesiu, kuris 
pasireiškia kaip atsakomybės jausmo ir
tolerancijos trūkumas, keliantis nerimą;

Or. de

Pakeitimas 13
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. tikisi pradėti diskusiją lyčių lygybės 
darbo rinkoje klausimais, siekdamas 
suteikti moterims ir vyrams, kurie to nori, 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
ir asmeninėje veikloje, skirtoje jaunimo 
nusikalstamumui ir nepilietiškam elgesiui 
sustabdyti;

1. tikisi pradėti diskusiją lyčių lygybės 
darbo rinkoje klausimais, siekdamas 
suteikti moterims ir vyrams, kurie to nori, 
galimybę aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
ir asmeninėje veikloje, skirtoje jaunimo 
nusikalstamumui ir nepilietiškam elgesiui 
sustabdyti, asmeninės ir socialinės 
savimonės ugdymui;

Or. lt

Pakeitimas 14
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. kadangi reikia apsvarstyti darbo 
namuose klausimą atsižvelgiant į 
skirtingą vyrų ir moterų darbo užmokestį, 
kuris turi įtakos išėjimui motinystės, 
tėvystės, įvaikinimo, vaiko priežiūros ir 
šeimos atostogų, siekiant nustatyti, ar 
tokiais atvejais diskriminuojama dėl 
lyties;

Or. fr

Pakeitimas 15
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. primena, jog Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad tėvams tenka pagrindinė 

2. primena, jog Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad tėvams tenka pagrindinė 
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atsakomybė už rūpinimąsi vaiko interesais, 
ir valstybės narės įpareigojamos dėti visas 
pastangas aktyviai remti tėvus;

atsakomybė už rūpinimąsi vaiko interesais;

Or. en

Pakeitimas 16
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. primena, jog Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad tėvams tenka pagrindinė 
atsakomybė už rūpinimąsi vaiko interesais,
ir valstybės narės įpareigojamos dėti visas 
pastangas aktyviai remti tėvus;

2. primena, jog Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad tėvams tenka pagrindinė 
atsakomybė patenkinant savo vaikų 
poreikius ir rūpinantis jų interesais, taip 
pat primena, kad valstybės narės
įsipareigojo visokeriopai remti tėvus, kurie 
atlieka tėvų pareigas;

Or. de

Pakeitimas 17
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. primena, jog Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje
nurodyta, kad tėvams tenka pagrindinė 
atsakomybė už rūpinimąsi vaiko interesais, 
ir valstybės narės įpareigojamos dėti visas 
pastangas aktyviai remti tėvus;

2. primena, jog Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje
nurodytas principas, kad tėvams arba 
atitinkamais atvejais teisėtiems globėjams
tenka pagrindinė atsakomybė už rūpinimąsi 
vaiko interesais, ir reikalauja, kad
valstybės narės aktyviai šį principą remtų;

Or. en
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Pakeitimas 18
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2 a. pakartoja, kad ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai ir kiti vaikais besirūpinantys 
asmenys, kaip ir tėvai, gali užtikrinti labai 
svarbią vaikų apsaugą nuo smurto ir 
nusikalstamo elgesio;

Or. en

Pakeitimas 19
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2 a. pabrėžia, kad įtariamieji, įskaitant 
nepilnamečius įtariamuosius, yra nekalti 
tol, kol jų kaltė neįrodyta, ir turi teisę į 
visas teises, susijusias su teisingu bylos 
nagrinėjimu, numatytas Pagrindinių 
teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių 
konvencijoje; tvirtai remia Procesinių 
teisių veiksmų planą ir laukia būsimo 
Komisijos pasiūlymo dėl pažeidžiamų 
įtariamųjų;

Or. en

Pakeitimas 20
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
tarptautinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgia į kitus socialinius ir 
ekonominius su nepilnamečių 
nusikalstamumu susijusius veiksnius ir 
nepakankamai išsamiai nagrinėja 
klausimus dėl bendrų sąlygų, kurių reikia 
siekiant, kad darbo rinkoje moterys ar 
vyrai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
tarptautinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgia į kitus socialinius ir 
ekonominius su nepilnamečių 
nusikalstamumu susijusius veiksnius ir 
nepakankamai išsamiai nagrinėja 
klausimus dėl bendrų sąlygų, kurių reikia 
siekiant, kad darbo rinkoje moterys ar 
vyrai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
tarptautinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgia į kitus socialinius ir 
ekonominius su nepilnamečių 
nusikalstamumu susijusius veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 22
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
tarptautinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgia į kitus socialinius ir 
ekonominius su nepilnamečių 
nusikalstamumu susijusius veiksnius ir
nepakankamai išsamiai nagrinėja 
klausimus dėl bendrų sąlygų, kurių reikia 
siekiant, kad darbo rinkoje moterys ar vyrai 
nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol 
išsamiai moksliškai neištirti kiti 
socialiniai ir ekonominiai su nepilnamečių 
nusikalstamumu susiję veiksniai, tai 
reiškia, kad neužtenka pavyzdžių norint 
integruotai nagrinėti šios problemos 
priežastis; vykdant ankstesnes diskusijas
nepakankamai išsamiai išnagrinėti 
klausimai dėl bendrų sąlygų, kurių reikia 
siekiant, kad darbo rinkoje moterys ar vyrai 
nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami;

Or. de

Pakeitimas 23
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šios
tarptautinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgia į kitus socialinius ir 
ekonominius su nepilnamečių 
nusikalstamumu susijusius veiksnius ir 
nepakankamai išsamiai nagrinėja 
klausimus dėl bendrų sąlygų, kurių reikia 
siekiant, kad darbo rinkoje moterys ar vyrai 
nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės 
narės ir Europos bei tarptautinės 
institucijos nepakankamai atsižvelgia į 
kitus socialinius ir ekonominius su 
nepilnamečių nusikalstamumu susijusius 
veiksnius ir nepakankamai išsamiai 
nagrinėja klausimus dėl bendrų sąlygų, 
kurių reikia siekiant, kad darbo rinkoje 
moterys ar vyrai nebūtų tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojami;

Or. en

Pakeitimas 24
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
tarptautinės institucijos nepakankamai 
atsižvelgia į kitus socialinius ir 
ekonominius su nepilnamečių 
nusikalstamumu susijusius veiksnius ir 
nepakankamai išsamiai nagrinėja 
klausimus dėl bendrų sąlygų, kurių reikia 
siekiant, kad darbo rinkoje moterys ar 
vyrai nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai
diskriminuojami;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų 
atsižvelgti į socialinius ir ekonominius su 
nepilnamečių nusikalstamumu susijusius 
veiksnius ir vengti taikyti stereotipus 
didelėms visuomenės grupėms;

Or. en

Pakeitimas 25
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3 a. pabrėžia, kad reikia objektyviai 
įvertinti pridėtinę makroekonominę 
ilgalaikių veiksmų, skirtų kovai su 
nepilnamečių nusikalstamumu didinant ir 
išsaugant socialinę sanglaudą ir 
bendruomenių gerovę, vertę;

Or. en

Pakeitimas 26
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. nerimauja dėl darbo rinkoje 
vyraujančios tendencijos vyrams ir 
moterims taikyti vis didesnius 

Išbraukta.
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reikalavimus siekiant pagerinti našumą, o 
tai prieštarauja ES tikslui sukurti 
konkurencingą socialinę ekonomiką, 
pritaikytą žmonių poreikiams jų socialinių 
santykių srityje;

Or. en

Pakeitimas 27
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. nerimauja dėl darbo rinkoje 
vyraujančios tendencijos vyrams ir 
moterims taikyti vis didesnius 
reikalavimus siekiant pagerinti našumą, o 
tai prieštarauja ES tikslui sukurti 
konkurencingą socialinę ekonomiką, 
pritaikytą žmonių poreikiams jų socialinių 
santykių srityje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 28
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. nerimauja dėl darbo rinkoje 
vyraujančios tendencijos vyrams ir 
moterims taikyti vis didesnius 
reikalavimus siekiant pagerinti našumą, o 
tai prieštarauja ES tikslui sukurti 
konkurencingą socialinę ekonomiką, 
pritaikytą žmonių poreikiams jų socialinių 
santykių srityje;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 29
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. nerimauja dėl darbo rinkoje 
vyraujančios tendencijos vyrams ir 
moterims taikyti vis didesnius 
reikalavimus siekiant pagerinti našumą, o 
tai prieštarauja ES tikslui sukurti 
konkurencingą socialinę ekonomiką, 
pritaikytą žmonių poreikiams jų socialinių 
santykių srityje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. nerimauja dėl darbo rinkoje vyraujančios 
tendencijos vyrams ir moterims taikyti vis 
didesnius reikalavimus siekiant pagerinti 
našumą, o tai prieštarauja ES tikslui sukurti 
konkurencingą socialinę ekonomiką, 
pritaikytą žmonių poreikiams jų socialinių 
santykių srityje;

4. nerimauja dėl darbo rinkoje vyraujančios 
tendencijos vyrams ir moterims taikyti vis 
didesnius reikalavimus siekiant pagerinti 
našumą, įskaitant netinkamus 
reikalavimus, kurie lemia per didelį darbo 
krūvį, įtampą ir nuovargį nuo darbo, o tai 
prieštarauja ES tikslui sukurti 
konkurencingą socialinę ekonomiką, 
pritaikytą žmonių poreikiams jų socialinių 
santykių srityje;

Or. fi
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Pakeitimas 31
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4 a. mano, kad siekdami užkirsti kelia 
nusikalstamam elgesiui tėvai, mokytojai ir 
socialiniai darbuotojai turėtų patenkinti 
vaikų poreikius būti saugiems ir gyventi 
palankioje aplinkoje, turėti teigiamus 
pavyzdžiui ir būti apsaugotiems nuo 
smurto;

Or. en

Pakeitimas 32
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4 b. pažymi, kad oficiali švietimo sistema 
gali būti pagrindinis šaltinis informuojant 
apie smurtą prieš moteris ir kovojant su 
lyčių stereotipais bei juos panaikinant. 
Teigiama patirtis šioje srityje apima lyčių 
stereotipų panaikinimą švietimo 
programose; agresyvaus elgesio valdymo 
mokymų rengimą, taip pat mokytojų 
mokymą su lytimi susijusių svarbių 
aspektų srityje ir specialių kursų apie 
žmogaus teises, įskaitant moterų teises, 
rengimą;

Or. en

Pakeitimas 33
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalies įžanginė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. patvirtina šias Jungtinių Tautų 
standartinių minimalių nepilnamečių 
justicijos administravimo taisyklių 
(Pekino taisyklės), kurios yra vienintelė 
tarptautinė priemonė, kuria apibrėžiama 
jaunimo nusikalstamumo sąvoka, 
apibrėžtis:

5. pritaria šiai Europos Tarybos 
nepilnamečių nusikalstamumo 
apibrėžčiai1: 
nepilnametis yra asmuo, kuris pasiekė 
amžių, nuo kurio asmuo atsako pagal 
baudžiamuosius įstatymus, tačiau 
nepasiekė pilnametystės; tačiau ją galima 
taip pat taikyti šiek tiek jaunesniems ir 
šiek tiek vyresniems asmenims,
nusikalstamumas yra elgesys, už kurį 
baudžiama pagal baudžiamąją teisę. Kai 
kuriose šalyse jis apima antisocialinį ir 
nuo normų nukrypstantį elgesį, už kurį 
gali būti baudžiama pagal administracinę 
arba civilinę teisę, 
nepilnamečių justicijos sistema apibrėžta 
kaip oficiali platesnio požiūrio 
sprendžiant jaunimo nusikalstamumo 
problemą dalis; ji apima ne tik jaunimo 
teismus, bet ir oficialius organus ir 
agentūras, pavyzdžiui, policiją, 
prokuratūrą, advokatūrą, probacijos 
tarnybą ir bausmių vykdymo institucijas, 
ir artimai bendradarbiauja su 
susijusiomis agentūromis, pavyzdžiui, 
sveikatos, švietimo, socialinėmis ir 
paramos tarnybomis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis, pavyzdžiui 
nukentėjusiųjų ir liudytojų paramos 
organizacijomis;

Or. en

Pakeitimas 34
Rolandas Paksas

                                               
 1985 m. lapkričio 29 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 40/33.
1 Europos Taryba, Vaikų ir nepilnamečių justicija, 2009 m. spalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5 a. pažymi, kad nepilnamečių 
nusikalstamumas yra specifinė bendrojo 
nusikalstamumo dalis, kurio lygis 
vertinamas kaip vienas iš visuomenės 
dorovinės sveikatos rodiklių;

Or. lt

Pakeitimas 35
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad jaunimo 
nusikalstamumas taip pat susijęs su 
pavojingais žaidimais, su lytimi susijusiu 
smurtu, žaginimais ar grupiniais 
žaginimais, seksualizavimu ir 
pornografija, ypač propaguojamais 
internete, piktnaudžiavimu rūkomais, 
geriamais ar leidžiamais preparatais, 
mitybos sutrikimais, t. y. kraštutinumais –
paaugliai gali būti ir jų iniciatoriai, ir 

aukos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
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taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, seksualizavimu ir 
pornografija, ypač propaguojamais 
internete, piktnaudžiavimu rūkomais, 
geriamais ar leidžiamais preparatais, 
mitybos sutrikimais, t. y. kraštutinumais –
paaugliai gali būti ir jų iniciatoriai, ir 

aukos;

taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, ankstyvu
seksualizavimu ir pornografija, 
propaguojamais internete; piktnaudžiavimu 
rūkomais, geriamais ar leidžiamais 
preparatais, t. y. kraštutinumais – paaugliai 
gali būti ir jų iniciatoriai, ir aukos;

Or. en

Pakeitimas 37
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, seksualizavimu ir 
pornografija, ypač propaguojamais
internete, piktnaudžiavimu rūkomais, 
geriamais ar leidžiamais preparatais, 
mitybos sutrikimais, t. y. kraštutinumais –
paaugliai gali būti ir jų iniciatoriai, ir 

aukos;

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, ankstyvu 
seksualizavimu ir pornografija, su kuriais 
jaunimas dažniausiai susiduria internete, 
piktnaudžiavimu rūkomais, geriamais ar 
leidžiamais preparatais, mitybos 
sutrikimais, kurie dažnai atsiranda dėl 
sąmoningai arba nesąmoningai daromo 
vietinio spaudimo, dėl nesusiformavusios 
nepilnamečių savigarbos ir yra dažnai 
susiję su įvairias kitais kraštutinumais;

Or. de

Pakeitimas 38
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis



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

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, seksualizavimu ir 
pornografija, ypač propaguojamais 
internete, piktnaudžiavimu rūkomais, 
geriamais ar leidžiamais preparatais, 
mitybos sutrikimais, t. y. kraštutinumais –
paaugliai gali būti ir jų iniciatoriai, ir 

aukos;

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, bauginimu ir 
priekabiavimu, ir pornografija, 
piktnaudžiavimu rūkomais, geriamais ar 
leidžiamais preparatais;

Or. en

Pakeitimas 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, seksualizavimu ir 
pornografija, ypač propaguojamais 
internete, piktnaudžiavimu rūkomais, 
geriamais ar leidžiamais preparatais, 
mitybos sutrikimais, t. y. kraštutinumais –
paaugliai gali būti ir jų iniciatoriai, ir 

aukos;

6. pabrėžia, kad jaunimo nusikalstamumas 
taip pat susijęs su pavojingais žaidimais, su 
lytimi susijusiu smurtu, žaginimais ar 
grupiniais žaginimais, ankstyvu 
seksualizavimu ir pornografija, 
propaguojamais internete, piktnaudžiavimu 
rūkalais ir alkoholiu, mitybos sutrikimais, 
t. y. kraštutinumais – paaugliai gali būti ir 
jų iniciatoriai, ir aukos;

Or. fr

Pakeitimas 40
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalies 1 punktas (naujas)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

(1) 6a. yra susirūpinęs dėl to, kad 
jauniems žmonėms tapti aukomis kyla 
dvejopa grėsmė: tyrimais įrodyta, kad 
jauni žmonės statistiškai dažniau patiria 
suaugusiųjų smurtą ir yra pagrindinės 
bendraamžių smurto aukos;

Or. de

Pakeitimas 41
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pakartoja savo poziciją, pagal kurią 
„sunku, neatsižvelgiant į sąlygas,
suskirstyti į kategorijas priežastis, 
vedančias nepilnametį į nusikalstamą 
elgesį“1;

7. pakartoja savo poziciją, kad sunku 
tiksliai suskirstyti į kategorijas priežastis, 
vedančias nepilnametį į nusikalstamą 
elgesį, nes antisocialinį ir galiausiai 
nusikalstamą elgesį kiekvienu atveju 
lemia skirtingos aplinkybės, atitinkančios 
kiekvieno vaiko ar paauglio gyvenimo 
patirtį ir pagrindinius jų vystymosi 
elementus, t. y. šeimą, mokyklą, draugų 
aplinką, taip pat, platesniu požiūriu, 
socialines ir ekonomines sąlygas1;

Or. en

Pakeitimas 42
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

                                               
1 2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nepilnamečių nusikalstamumo: moterų, šeimos ir 
visuomenės vaidmuo (2007/2011(INI)). OL C 146 E , 2008 6 12, p. 344.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pakartoja savo poziciją, pagal kurią 
„sunku, neatsižvelgiant į sąlygas,
suskirstyti į kategorijas priežastis, 
vedančias nepilnametį į nusikalstamą 
elgesį“1;

7. pakartoja savo poziciją, pagal kurią 
„sunku tiksliai suskirstyti į kategorijas 
priežastis, vedančias nepilnametį į 
nusikalstamą elgesį“1; atsižvelgdamas į tai 
ypač daug dėmesio skiria poreikiui 
išnagrinėti jaunų mergaičių 
nusikalstamumo pobūdį ir priežastis, kad 
būtų galima parengti politiką, pritaikytą 
pažeidėjoms;

Or. en

Pakeitimas 43
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pritaria EESRK nurodytoms 
nusikalstamumo priežastims: –
nepilnamečio augimas iširusioje šeimoje 
(angl. broken home) ir sunkumai, su 
kuriais susiduriama siekiant suderinti 
šeiminį gyvenimą ir darbą, todėl vis 
mažiau dėmesio skiriama jaunimui, jiems 
netaikomi jokie suvaržymai ir jie 
nekontroliuojami; – socialinė ir ekonominė 
atskirtis; – pamokų praleidimas ir 
nesėkmės mokykloje; – jaunimo nedarbas;
– smurto vaizdų ir smurtinio elgesio 
demonstravimas tam tikromis žiniasklaidos 
priemonėmis arba jaunimui skirti vaizdo 
žaidimai; – narkotikų ir toksiškų medžiagų, 
pavyzdžiui, kanapių, vartojimas, taip pat 
besaikis alkoholio vartojimas; –
nepakankamas socialinių ir pilietinių 
vertybių, pavyzdžiui, gyvenimo pagal 
taisykles, solidarumo, kilnumo, 
tolerancijos, pagarbos kitiems, kritinės 

8. pritaria EESRK nurodytoms 
nusikalstamumo priežastims:

                                               
1 2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nepilnamečių nusikalstamumo: moterų, šeimos ir 
visuomenės vaidmuo (2007/2011(INI)). OL C 146 E , 2008 6 12, p. 344.
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savimonės, jautrumo kitiems, pagarbos 
darbui ir kt., mokymas ir perdavimas, jų 
pakeitimas praktiškesnėmis vertybėmis, 
pavyzdžiui, individualizmu, 
konkurencingumu ir vartotojiškumu, mūsų 
globalizuotose visuomenėse tam tikromis 
aplinkybėmis gali lemti laipsnišką 
atsiskyrimą nuo visuomenės1;

– nepilnamečio augimas iširusioje šeimoje 
(angl. broken home) – per paskutinius 
dešimtmečius atliktų tyrimų išvadose 
nuolat teigiama, kad pusę ar net du 
trečdalius vienos amžiaus grupės 
nusikaltimų padaro nedidelis skaičius 
jaunuolių, turinčių elgesio sunkumų, 
kuriuos galima apibūdinti netinkamomis 
sąlygomis namuose ir nepakankamais 
gyvenimui visuomenėje reikalingais 
pagrindiniais socialiniais požymiais, ir 
sunkumai, su kuriais susiduriama siekiant 
suderinti šeiminį gyvenimą ir darbą;

– padėtis, kai vis mažiau dėmesio skiriama 
jaunimui, jiems netaikomi jokie 
suvaržymai ir jie nekontroliuojami;
– socialinė ir ekonominė atskirtis arba 
skurdas;
– pamokų praleidimas ir nesėkmės 
mokykloje;
– jaunimo nedarbas (integracija į socialinį 
gyvenimą ir nuolatinių kolegų 
atsiradimas iš esmės pakeitė padėtį net 
tais atvejais, kai labai trūko socialinių 
įgūdžių);
– smurto vaizdų ir smurtinio elgesio 
demonstravimas tam tikromis žiniasklaidos 
priemonėmis arba vaizdo žaidimai;
narkotikų ir toksiškų medžiagų, 
pavyzdžiui, kanapių, vartojimas, taip pat 
besaikis alkoholio vartojimas;

                                                                                                                                                  
1 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos.
Kovos su nepilnamečių nusikalstamumu būdai ir nepilnamečių justicijos sistemos vaidmuo Europos Sąjungoje“. 
OL C 110, 2006 5 9, p. 75
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– nepakankamas socialinių ir pilietinių 
vertybių, pavyzdžiui, gyvenimo pagal 
taisykles, solidarumo, kilnumo, 
tolerancijos, pagarbos kitiems, kritinės 
savimonės, jautrumo kitiems, pagarbos 
darbui ir kt., mokymas ir perdavimas, jų 
pakeitimas praktiškesnėmis vertybėmis, 
pavyzdžiui, individualizmu, 
konkurencingumu ir vartotojiškumu, mūsų 
globalizuotose visuomenėse tam tikromis 
aplinkybėmis gali lemti laipsnišką 
atsiskyrimą nuo visuomenės;

Or. de

Pakeitimas 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pritaria EESRK nurodytoms 
nusikalstamumo priežastims: –
nepilnamečio augimas iširusioje šeimoje 
(angl. broken home) ir sunkumai, su kuriais 
susiduriama siekiant suderinti šeiminį 
gyvenimą ir darbą, todėl vis mažiau 
dėmesio skiriama jaunimui, jiems 
netaikomi jokie suvaržymai ir jie 
nekontroliuojami; – socialinė ir ekonominė 
atskirtis; – pamokų praleidimas ir 
nesėkmės mokykloje; – jaunimo nedarbas;
– smurto vaizdų ir smurtinio elgesio 
demonstravimas tam tikromis žiniasklaidos 
priemonėmis arba jaunimui skirti vaizdo 
žaidimai; – narkotikų ir toksiškų medžiagų, 
pavyzdžiui, kanapių, vartojimas, taip pat 
besaikis alkoholio vartojimas; –
nepakankamas socialinių ir pilietinių 
vertybių, pavyzdžiui, gyvenimo pagal 
taisykles, solidarumo, kilnumo, 
tolerancijos, pagarbos kitiems, kritinės 
savimonės, jautrumo kitiems, pagarbos 

8. pritaria EESRK nurodytoms 
nusikalstamumo priežastims: nepilnamečio 
augimas iširusioje šeimoje (angl. broken 
home) ir sunkumai, su kuriais susiduriama 
siekiant suderinti šeiminį gyvenimą ir 
darbą, todėl vis mažiau dėmesio skiriama 
jaunimui, jiems netaikomi jokie 
suvaržymai ir jie nekontroliuojami; –
socialinė ir ekonominė atskirtis; – pamokų 
praleidimas ir nesėkmės mokykloje; –
jaunimo nedarbas; – smurto vaizdų ir 
smurtinio elgesio demonstravimas tam 
tikromis žiniasklaidos priemonėmis arba 
jaunimui skirti vaizdo žaidimai; –
narkotikų ir toksiškų medžiagų, 
pavyzdžiui, kanapių, vartojimas, taip pat 
besaikis alkoholio vartojimas; –
nepakankamas socialinių ir pilietinių 
vertybių, pavyzdžiui, gyvenimo pagal 
taisykles, solidarumo, kilnumo, 
tolerancijos, pagarbos kitiems, kritinės 
savimonės, jautrumo kitiems, pagarbos 
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darbui ir kt., mokymas ir perdavimas, jų 
pakeitimas praktiškesnėmis vertybėmis, 
pavyzdžiui, individualizmu, 
konkurencingumu ir vartotojiškumu, 
mūsų globalizuotose visuomenėse tam 
tikromis aplinkybėmis gali lemti 
laipsnišką atsiskyrimą nuo visuomenės;

darbui ir kt.;

Or. fr

Pakeitimas 45
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pritaria EESRK nurodytoms 
nusikalstamumo priežastims: –
nepilnamečio augimas iširusioje šeimoje 
(angl. broken home) ir sunkumai, su
kuriais susiduriama siekiant suderinti 
šeiminį gyvenimą ir darbą, todėl vis 
mažiau dėmesio skiriama jaunimui, jiems 
netaikomi jokie suvaržymai ir jie 
nekontroliuojami; – socialinė ir 
ekonominė atskirtis; – pamokų 
praleidimas ir nesėkmės mokykloje; –
jaunimo nedarbas; – smurto vaizdų ir 
smurtinio elgesio demonstravimas tam 
tikromis žiniasklaidos priemonėmis arba 
jaunimui skirti vaizdo žaidimai; –
narkotikų ir toksiškų medžiagų, 
pavyzdžiui, kanapių, vartojimas, taip pat 
besaikis alkoholio vartojimas; –
nepakankamas socialinių ir pilietinių 
vertybių, pavyzdžiui, gyvenimo pagal 
taisykles, solidarumo, kilnumo, 
tolerancijos, pagarbos kitiems, kritinės 
savimonės, jautrumo kitiems, pagarbos 
darbui ir kt., mokymas ir perdavimas, jų 

8. pabrėžia, kad reikia remti 
nepriklausomus tyrimus, susijusius su
nepilnamečių nusikalstamumo
priežastimis;

                                               
 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos. 
Kovos su nepilnamečių nusikalstamumu būdai ir nepilnamečių justicijos sistemos vaidmuo Europos Sąjungoje“. 
OL C 110, 2006 5 9, p. 75
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pakeitimas praktiškesnėmis vertybėmis, 
pavyzdžiui, individualizmu, 
konkurencingumu ir vartotojiškumu, 
mūsų globalizuotose visuomenėse tam 
tikromis aplinkybėmis gali lemti 
laipsnišką atsiskyrimą nuo visuomenės1; 

Or. en

Pakeitimas 46
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. pažymi, jog tiriant nepilnamečių 
padarytus nusikaltimus ir vykdant 
baudžiamąjį jų persekiojimą, kad būtų 
galima nustatyti kaltę, reikia atkreipti 
dėmesį į tuos nusikaltimo elementus, 
kurie gali apimti tam tikras prievartos, 
pavyzdžiui, mylimųjų ar bendraamžių 
prievartos, formas;

Or. en

Pakeitimas 47
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8b. ragina Europos institucijas ir 
valstybes nares atlikti nepilnamečių 
nusikalstamumo priežasčių tyrimą lyčių 
aspektu, pavyzdžiui, išnagrinėti 

                                                                                                                                                  
1 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija. 
Kovos su nepilnamečių nusikalstamumu būdai ir nepilnamečių justicijos sistemos vaidmuo Europos Sąjungoje“. 
OL C 110, 2006 5 9, p. 75.
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nepilnamečių nusikalstamumo skirtumų 
tarp lyčių statistikos arba dažniausiai 
nepilnamečių nusikalstamumą 
skatinančius veiksnius, susijusius su 
lytimi;

Or. en

Pakeitimas 48
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiko 
socialinė aplinka ir kad artimiausi šeimos 
nariai prevencijos ir reabilitacijos srityse 
atlieka esminį vaidmenį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiko 
socialinė aplinka ir kad artimiausi šeimos 
nariai prevencijos ir reabilitacijos srityse 
atlieka esminį vaidmenį;

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiko 
socialinė aplinka ir kad rūpestinga namų 
aplinka prevencijos ir reabilitacijos srityse 
atlieka esminį vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 50
Angelika Werthmann
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiko 
socialinė aplinka ir kad artimiausi šeimos 
nariai prevencijos ir reabilitacijos srityse 
atlieka esminį vaidmenį;

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiką 
formuojanti socialinė aplinka ir kad tėvai 
už šią aplinką atsako pagal valstybės 
narės teisės aktus ir tarptautinius 
susitarimus; išplėstinė šeima prevencijos ir 
reabilitacijos srityse gali atlikti esminį 
vaidmenį; atsižvelgiant į dabartines 
socialines sąlygas ir į tai, kad nuolat 
mažėja žmonių, kuriuos remtų didelė ir 
stabili šeima, reikia labiau apsvarstyti 
alternatyvias galimybes, pavyzdžiui, 
įtėviai, ir parengti naujus modelius, 
pagrįstus informacija apie teigiamus 
pavyzdžius;

Or. de

Pakeitimas 51
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiko 
socialinė aplinka ir kad artimiausi šeimos 
nariai prevencijos ir reabilitacijos srityse 
atlieka esminį vaidmenį;

9. mano, kad šeima yra pirmoji vaiko 
socialinė aplinka ir kad išplėstinė šeima 
prevencijos ir socialinės integracijos
srityse atlieka esminį vaidmenį; taip pat 
laikosi nuomonės, kad kiti socialiniai ir 
ekonominiai veiksniai daro poveikį vaikų 
vystymuisi, 

Or. fr

Pakeitimas 52
Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. primena, kad šeimos aspekto 
integravimas, pagal kurį į šeimą taip pat 
atsižvelgiama įvairių krypčių politikoje 
(pvz., socialinėje, švietimo ir finansų, taip 
pat baudžiamojoje teisėje ir kt.), yra 
pagrindinė pastangų, kuriomis siekiama 
užkirsti keliamą tokiam jaunuolių 
elgesiui, kuris skatina nusikalstamumą, 
koordinavimo priemonė;

Or. en

Pakeitimas 53
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pripažįsta, kad valstybinės mokyklos 
padeda paaugliams dalyvauti socialinėje 
veikloje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 54
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pripažįsta, kad valstybinės mokyklos 
padeda paaugliams dalyvauti socialinėje 
veikloje;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 55
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pripažįsta, kad valstybinės mokyklos 
padeda paaugliams dalyvauti socialinėje 
veikloje;

10. pripažįsta, kad mokyklos taip pat labai
padeda paaugliams vystyti socialinius
įgūdžius, kadangi jose dažnai vaikai pirmą 
kartą vieni susiduria su nepažįstama 
bendruomene;

Or. de

Pakeitimas 56
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. pripažįsta, kad siekiant pastebėti 
pirmus nusikalstamo elgesio ženklus, 
reikia atidžiai stebėti mokyklas, kadangi 
jos yra antras pagal svarbą socializacijos 
veiksnys toliau vystant jaunimo 
socialinius įgūdžius; rekomenduoja 
valstybėms narėms patvirtinti atitinkamas 
priemones, pavyzdžiui, nuolatines 
psichologo konsultacijų valandas 
mokykloje ir pan., kurios palengvintų 
tėvų, mokyklų ir psichologų ir (arba) 
konsultantų bendradarbiavimą siekiant 
padėti tiems vaikams, kuriems to teikia;

Or. en

Pakeitimas 57
Marije Cornelissen



AM\875920LT.doc 31/60 PE470.088v01-00

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina viešąsias socialines tarnybas 
prireikus vykdyti stebėseną, kuri nebūtų 
laikoma niekinimu ar prievarta;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina viešąsias socialines tarnybas 
prireikus vykdyti stebėseną, kuri nebūtų 
laikoma niekinimu ar prievarta;

11. ragina viešąsias socialines tarnybas 
prireikus vykdyti nukrypstančio nuo 
normų elgesio stebėseną, užtikrinant, kad 
ji nebūtų laikoma jaunimo niekinimu ar 
prievarta;

Or. en

Pakeitimas 59
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina viešąsias socialines tarnybas 
prireikus vykdyti stebėseną, kuri nebūtų 
laikoma niekinimu ar prievarta;

11. ragina viešąsias socialines tarnybas 
prireikus vykdyti elgesio stebėseną, 
užtikrinant, kad ji nebūtų laikoma jaunimo 
niekinimu ar prievarta; tačiau konkretiems 
atvejams pritaikytomis programomis buvo 
pasiekta labai gerų rezultatų;

Or. de
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Pakeitimas 60
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina valstybes nares pagal 
galiojančias taisykles gerinti mokytojų 
parengimą, skatinti tėvų ir mokymo 
personalo bendradarbiavimą ir atsižvelgti 
į paauglių nuomonę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 61
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina valstybes nares pagal 
galiojančias taisykles gerinti mokytojų 
parengimą, skatinti tėvų ir mokymo 
personalo bendradarbiavimą ir atsižvelgti į 
paauglių nuomonę;

12. ragina valstybes nares pagal 
galiojančias taisykles gerinti mokytojų
parengimą ir skatinti mokytojų 
atsakomybę už vaikų priežiūrą; ragina 
valstybes nares skatinti, viena vertus, tėvų 
ir mokymo personalo ir, antra vertus, 
viešųjų socialinių tarnybų
bendradarbiavimą ir taikant numatytas 
taisykles atsižvelgti į vaikų, ypač paauglių,
nuomonę;

Or. de

Pakeitimas 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina valstybes nares pagal 
galiojančias taisykles gerinti mokytojų 
parengimą, skatinti tėvų ir mokymo 
personalo bendradarbiavimą ir atsižvelgti į 
paauglių nuomonę;

12. ragina valstybes nares pagal 
galiojančias taisykles gerinti mokytojų 
parengimą, skatinti tėvų, mokytojų, 
socialinių tarpininkų ir jaunimo 
asociacijų bendradarbiavimą ir atsižvelgti į 
paauglių nuomonę;

Or. fr

Pakeitimas 63
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. prašo nacionalinių švietimo 
institucijų parengti mokymus 
mokytojams, administracijos 
darbuotojams ir kitoms grupėms asmenų, 
dirbančių su vaikais ir jaunumu, 
pavyzdžiui, sveikatos ir socialinių tarnybų 
ekspertams ir policijai, kad jaunimas būtų 
skatinamas domėtis lyčių lygybe, įskaitant 
numatyti užsiėmimus, kurių metu suaugę 
darbuotojai nagrinėtų savo pačių požiūrį į 
lyčių lygybę ir nuostatas dėl jaunimo 
vaidmens visuomenėje, ypač daug 
dėmesio skirdami smurtui ir agresyviam 
elgesiui;

Or. en

Pakeitimas 64
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina mokyklas skatinti užklasinę 
meninę ir sportinę veiklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 65
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina mokyklas skatinti užklasinę 
meninę ir sportinę veiklą;

13. ragina tėvus ir mokyklas skatinti 
užklasinę meninę ir sportinę veiklą, kaip 
atsvarą vis didėjančiam spaudimui siekti 
rezultatų; atsižvelgiant į tai, projektai, 
pavyzdžiui, „Vyresnis brolis / Vyresnė 
sesuo“, gali padėti apsaugoti jaunimą, nes 
juose dalyvauja ne tos pačios šeimos 
nariai, todėl dažnai jauniems žmonėms 
gali būti lengviau spręsti problemas, jų 
patarimai taip pat kompetentingesni, negu 
to paties amžiau draugų (antroji 
referencinė grupė); panašių rezultatų, 
ypač pašalinant EESRK nurodytą 
paskutinę priežastį – nepakankamą 
socialinių vertybių, solidarumo, pagarbos 
ir jautrumo kitiems rodymą ir įsisavinimą 
– galima sėkmingai pasiekti tokiais 
projektais, kaip „Vietinė močiutė / 
Vietinis senelis“;

Or. de

Pakeitimas 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina mokyklas skatinti užklasinę 
meninę ir sportinę veiklą;

13. ragina valstybes nares, vietos valdžios 
institucijas ir mokyklas, pasitelkus į 
pagalbą bendruomenės asociacijas, 
skatinti ir organizuoti užklasinę meninę ir 
sportinę veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 67
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13 a. tvirtina, kad norint veiksmingai 
kovoti su nepilnamečių nusikalstamumu 
būtina įgyvendinti integruotą ir 
veiksmingą mokyklų, socialinę, šeimos ir 
švietimo politiką, kuri prisidėtų prie 
socialinių ir pilietinių vertybių perdavimo 
ir ankstyvo jaunimo socializavimo; mano, 
kad taip pat reikia politiką orientuoti į 
didesnę ekonominę bei socialinę 
sanglaudą ir į socialinės nelygybės 
mažinimą bei kovą su socialine atskirtimi 
ir skurdu, ypatingą dėmesį skiriant vaikų 
skurdui;

Or. en

Pakeitimas 68
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. ragina valstybes nares remti švietimo 
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politiką, kuria siekiama išvengti jaunimo 
pasitraukimo iš švietimo sistemos, ir 
palyginti geriausią patirtį šioje srityje;

Or. it

Pakeitimas 69
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti strategijos „Europa 2020“ ir 
strategijos „ET 2020“ įgyvendinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina kompetentingas institucijas 
įvertinti alternatyvių bausmių 
nusikaltusiems nepilnamečiams taikymo 
politiką, lyčių stereotipų įtaką jaunimo 
nusikalstamumui, žiniasklaidos vaidmenį, 
berniukų ir mergaičių patirties, susijusios 
su nusikaltimais ir smurtu, skirtumus ir 
tėvų, mokyklų bei jaunimo organizacijų 
vaidmenį jaunimo nusikalstamumo 
prevencijos srityje;

15. ragina kompetentingas institucijas 
įvertinti alternatyvių bausmių 
nusikaltusiems nepilnamečiams taikymo 
veiksmingumą, lyčių stereotipų įtaką 
jaunimo nusikalstamumui, žiniasklaidos 
vaidmenį, berniukų ir mergaičių patirties, 
susijusios su nusikaltimais ir smurtu, 
skirtumus ir tėvų, mokyklų bei jaunimo 
organizacijų vaidmenį išprovokuojant 
nustatytus įtampą sukeliančius veiksnius;

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina kompetentingas institucijas 
įvertinti alternatyvių bausmių 
nusikaltusiems nepilnamečiams taikymo 
politiką, lyčių stereotipų įtaką jaunimo 
nusikalstamumui, žiniasklaidos vaidmenį, 
berniukų ir mergaičių patirties, susijusios 
su nusikaltimais ir smurtu, skirtumus ir 
tėvų, mokyklų bei jaunimo organizacijų
vaidmenį jaunimo nusikalstamumo 
prevencijos srityje;

15. ragina kompetentingas institucijas 
įvertinti alternatyvių bausmių 
nusikaltusiems nepilnamečiams taikymo 
veiksmingumą, lyčių stereotipų įtaką 
jaunimo nusikalstamumui, žiniasklaidos 
vaidmenį, berniukų ir mergaičių patirties, 
susijusios su nusikaltimais ir smurtu, 
skirtumus ir tėvų, mokyklų bei jaunimo 
asociacijų vaidmenį jaunimo 
nusikalstamumo prevencijos srityje; ragina 
šias institucijas lyginti savo patirtį ir 
praktiką;

Or. fr

Pakeitimas 72
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina kompetentingas institucijas 
įvertinti alternatyvių bausmių 
nusikaltusiems nepilnamečiams taikymo 
politiką, lyčių stereotipų įtaką jaunimo 
nusikalstamumui, žiniasklaidos vaidmenį, 
berniukų ir mergaičių patirties, susijusios 
su nusikaltimais ir smurtu, skirtumus ir 
tėvų, mokyklų bei jaunimo organizacijų 
vaidmenį jaunimo nusikalstamumo 
prevencijos srityje;

15. ragina kompetentingas institucijas 
įvertinti alternatyvių bausmių 
nusikaltusiems nepilnamečiams taikymo 
veiksmingumą, stereotipų įtaką jaunimo 
nusikalstamumui, žiniasklaidos vaidmenį, 
berniukų ir mergaičių patirties, susijusios 
su nusikaltimais ir smurtu, skirtumus ir 
tėvų, mokyklų bei jaunimo organizacijų
vaidmenį jaunimo nusikalstamumo 
prevencijos srityje; ragina kompetentingas 
institucijas stebint jaunimo 
nusikalstamumą atkreipti dėmesį į lytį;

Or. en
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Pakeitimas 73
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15 a. ragina valstybes nares atsižvelgti į 
šiuos principus: užkirsti kelią 
nusikaltimams ir pakartotiniems 
nusikaltimams, socializacijai 
(socializacijai iš naujo) ir integracijai 
(integracijai iš naujo); pabrėžia, kad ypač 
svarbu atsižvelgti į asmenų, nukentėjusių 
nuo nusikaltusių nepilnamečių, poreikius 
ir interesus;

Or. en

Pakeitimas 74
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina valstybes nares pasinaudojant 
nacionalinėmis telekomunikacijų 
priežiūros institucijomis užtikrinti 
tinkamą žiniasklaidos turinio ir vaizdų, 
skatinančių smurtą, sadizmą, rasizmą ir 
lytinę diskriminaciją, stebėseną ir baudas 
už juos, taip pat skatinti šviečiamąjį ir 
informacinio pobūdžio audiovizualinį ir 
daugialypės terpės turinį;

Or. it

Pakeitimas 75
Silvia Costa
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti ir stiprinti savanoriškų asociacijų, 
kurios jauniems žmonėms sudaro 
galimybes įgyti įsipareigojimų patirties ir 
asmeninės bei socialinės atsakomybės, ir 
pažymi, kad tokia patirtis yra labai 
pamokanti, įskaitant pilietiniu požiūriu;

Or. it

Pakeitimas 76
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. ragina valstybes nares remti šeimų ar 
porų, kurios turi tėvystės sunkumų, ir 
paauglių, turinčių problemų dėl rizikingo 
gyvenimo būdo ir priklausomybės rūšių, 
profesionalaus konsultavimo tinklus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 77
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. ragina valstybes nares remti šeimų ar 
porų, kurios turi tėvystės sunkumų, ir 
paauglių, turinčių problemų dėl rizikingo 
gyvenimo būdo ir priklausomybės rūšių, 
profesionalaus konsultavimo tinklus;

16. ragina valstybes nares remti šeimų ar 
porų, kurios turi tėvystės sunkumų, ir 
paauglių, turinčių problemų dėl įvairių
priklausomybės rūšių, profesionalaus 
konsultavimo tinklus;
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Or. en

Pakeitimas 78
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. ragina valstybes nares remti šeimų ar 
porų, kurios turi tėvystės sunkumų, ir 
paauglių, turinčių problemų dėl rizikingo 
gyvenimo būdo ir priklausomybės rūšių,
profesionalaus konsultavimo tinklus;

16. ragina valstybes nares remti 
profesionalaus konsultavimo tinklus, ypač 
tuos, kurie veikia šeimų ir viešųjų 
socialinių tarnybų bendravimo srityje; 
tėvai dažnai mielai gautų patarimų, tačiau 
abejoja, ar kreiptis į socialines tarnybas, 
tai būdinga ir turintiems problemų 
paaugliams, kurie ieško priebėgos, tačiau 
nenori susidurti su valdžios institucijomis, 
kurias atstovauja viešosios socialinės
tarnybos;

Or. de

Pakeitimas 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. – pabrėžia, kad svarbu pradėti šviesti 
apie lyčių lygybę nuo ankstyvos vaikystės, 
nes ankstyvi susidūrimai su moterų 
diskriminacija gali daryti neigiamą 
poveikį smurto prieš moteris atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 80
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. ragina valstybes nares ypač remti 
imigrantus siekiant užtikrinti galimybę 
turėti būstą, gauti pagrindinį išsilavinimą, 
sveikatos paslaugas ir suteikti jiems 
galimybę integruotis į darbo rinką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. ragina valstybes nares skatinti 
patvirtinti vaikų, turinčių socialinių 
integracijos problemų, konsultavimo 
priemones, taip pat skatinti kovoti su 
visokia bendruomenės narių 
diskriminacija, taip pat parengti ir 
įgyvendinti programas, skirtas kovai su 
visų rūšių smurtu jų socialinėje aplinkoje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 82
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. ragina valstybes nares skatinti 
patvirtinti vaikų, turinčių socialinių 
integracijos problemų, konsultavimo 
priemones, taip pat skatinti kovoti su 

18. ragina valstybes nares skatinti 
patvirtinti vaikų, turinčių socialinių 
integracijos problemų, paramos priemones, 
skatinti kovoti su visokia bendruomenės 
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visokia bendruomenės narių 
diskriminacija, taip pat parengti ir 
įgyvendinti programas, skirtas kovai su 
visų rūšių smurtu jų socialinėje aplinkoje;

narių diskriminacija, taip pat parengti ir 
įgyvendinti programas, skirtas kovai su 
visų rūšių smurtu jų socialinėje aplinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 83
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad vargingai gyvenantys 
jaunuoliai dažniau susiduria su 
problemomis, ir ragina kompetentingas 
institucijas numatyti darbą su sunkumų 
patiriančiomis šeimomis – tai gali būti 
vaiko paskyrimo globos institucijai 
alternatyva;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad vargingai gyvenantys 
jaunuoliai dažniau susiduria su 
problemomis, ir ragina kompetentingas 
institucijas numatyti darbą su sunkumų 
patiriančiomis šeimomis – tai gali būti 
vaiko paskyrimo globos institucijai 
alternatyva;

19. pabrėžia, kad vargingai gyvenantys 
jaunuoliai dažniau susiduria su 
problemomis, ir ragina kompetentingas 
visų valstybių narių institucijas numatyti 
darbą su sunkumų patiriančiomis 
šeimomis – tai gali būti vaiko paskyrimo 
globos institucijai alternatyva;

Or. en



AM\875920LT.doc 43/60 PE470.088v01-00

LT

Pakeitimas 85
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. pabrėžia, kad siekiant padidinti vaikų 
ir jaunimo galimybes, būtina kovoti su 
skurdu ir diskriminacija, užtikrinti 
galimybes gauti kokybišką išsilavinimą, 
turėti gyvenamąją vietą, lankytis jaunimo 
centruose, ir t. t.;

Or. en

Pakeitimas 86
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad pedagogikos požiūriu yra 
naudinga atsižvelgti į paauglių nuomonę, 
siekiant, kad nebūtų aklos represyvios 
politikos, kaip matyti iš Europos projekto 
„Ar žinote, kur dabar yra jūsų vaikas?“, 
kuris yra prevencijos priemonė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad pedagogikos požiūriu yra 
naudinga atsižvelgti į paauglių nuomonę, 
siekiant, kad nebūtų aklos represyvios 

20. yra įsitikinęs, kad pedagogikos požiūriu 
yra naudinga atsižvelgti į paauglių 
nuomonę, siekiant tinkamai spręsti 
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politikos, kaip matyti iš Europos projekto 
„Ar žinote, kur dabar yra jūsų vaikas?“, 
kuris yra prevencijos priemonė;

nepilnamečių nusikalstamumo problemą, 
kaip matyti iš Europos projekto „Ar žinote, 
kur dabar yra jūsų vaikas?“, kuris yra 
prevencijos priemonė;

Or. fr

Pakeitimas 88
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad pedagogikos požiūriu yra 
naudinga atsižvelgti į paauglių nuomonę,
siekiant, kad nebūtų aklos represyvios 
politikos, kaip matyti iš Europos projekto
„Ar žinote, kur dabar yra jūsų vaikas?“, 
kuris yra prevencijos priemonė;

20. yra įsitikinęs, kad labai svarbu, jog 
užkertant kelią nepilnamečių 
nusikalstamumui aktyviai dalyvautų tėvai; 
pripažįsta šviečiamąją nacionalinių 
informavimo kampanijų arba pagalbos 
linijų, kurios padėtų tėvams suprasti 
vaikų elgesio rodomus ženklus, naudą; 
rekomenduoja paauglius ir tėvus įtraukti į 
viešųjų informavimo kampanijų, susijusių 
su nepilnamečių nusikalstamumu, 
rengimą ir vykdymą, kad nebūtų aklos 
represyvios politikos, kaip matyti iš 
Europos projekto „Ar žinote, kur dabar yra 
jūsų vaikas?“;

Or. en

Pakeitimas 89
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia, kad moterų ir vyrų poreikiai 
dažnai skiriasi;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 90
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia, kad moterų ir vyrų poreikiai 
dažnai skiriasi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 91
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pabrėžia, kad moterų ir vyrų poreikiai 
dažnai skiriasi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. pažymi, kad naujausiais tyrimais 
įrodyta, jog tėvai, kurie dalyvauja savo 
kūdikių gyvenime prieš pat jiems gimstant 
ir iš karto gimus, aktyviau dalyvauja juos 
auklėjant vėliau; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant panaikinti vyrų ir 
moterų atlyginimo skirtumą, nes jis daro 
poveikį sprendžiant, kas ims motinystės, 
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tėvystės ir šeimos atostogas;

Or. en

Pakeitimas 93
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. primygtinai prašo ištirti paauglių 
mergaičių nusikalstamumo pobūdį ir 
priežastis, kad būtų galima parengti 
politikos kryptį, pritaikytą nusikaltusioms 
paauglėms;

Or. en

Pakeitimas 94
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. ragina institucijas gilinti žinias, 
susijusias su berniukų ir vyrų poreikiais 
lyčių lygybės srityje ir šeiminio gyvenimo 
bei darbo derinimo srityje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. ragina institucijas gilinti žinias, 
susijusias su berniukų ir vyrų poreikiais
lyčių lygybės srityje ir šeiminio gyvenimo 
bei darbo derinimo srityje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 96
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. mano, kad labai svarbu skatinti 
šeimai palankią politiką, taip pat taikant 
naujus bendrovių socialinės atsakomybės 
kriterijus, ypač vienišų tėvų šeimoms, kad 
būtų sudarytos sąlygos, reikalingos 
siekiant suderinti šeiminį gyvenimą ir 
darbą;

Or. it

Pakeitimas 97
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius geriau apmokėti už darbą 
vaikų priežiūros ir švietimo sektoriuje;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 98
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius geriau apmokėti už darbą 
vaikų priežiūros ir švietimo sektoriuje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius geriau apmokėti už darbą vaikų 
priežiūros ir švietimo sektoriuje;

23. ragina valstybes nares, socialinius 
partnerius ir privatų švietimo sektorių 
išnagrinėti galimybę tinkamai atlyginti už 
darbą vaikų priežiūros ir švietimo 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 100
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius geriau apmokėti už darbą vaikų 
priežiūros ir švietimo sektoriuje;

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius pasiūlyti daugiau galimybių 
tėvams aktyviai nuo pat mažens dalyvauti 
savo vaikų gyvenime suteikiant 
pakankamas motinystės ir tėvystės 
atostogas, priežiūros atostogas ir galimybę 
taip pritaikyti darbo valandas, kad vaikus 
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galėtų prižiūrėti ir motinos, ir tėvai;

Or. en

Pakeitimas 101
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius geriau apmokėti už darbą vaikų 
priežiūros ir švietimo sektoriuje;

23. ragina valstybes nares ir socialinius 
partnerius organizuoti tinkamus profesinio 
mokymo kursus ir geriau apmokėti už 
darbą vaikų priežiūros ir švietimo 
sektoriuje;

Or. fr

Pakeitimas 102
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. ragina institucijas apsvarstyti moterų 
ir vyrų darbo namuose klausimą, t. y. kiek 
jis sukuria nacionalinių išteklių, siekiant 
nustatyti, ar tokiais atvejais 
diskriminuojama dėl lyties;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. ragina institucijas apsvarstyti moterų 
ir vyrų darbo namuose klausimą, t. y. kiek 
jis sukuria nacionalinių išteklių, siekiant 
nustatyti, ar tokiais atvejais 
diskriminuojama dėl lyties;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 104
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. ragina institucijas apsvarstyti moterų 
ir vyrų darbo namuose klausimą, t. y. kiek 
jis sukuria nacionalinių išteklių, siekiant 
nustatyti, ar tokiais atvejais 
diskriminuojama dėl lyties;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina institucijas pripažinti profesinę 
ir neprofesinę veiklą, ypač moterų, kaip 
gyvenimo ciklą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 106
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina institucijas pripažinti profesinę 
ir neprofesinę veiklą, ypač moterų, kaip 
gyvenimo ciklą;

25. ragina valstybes nares ir institucijas 
išnagrinėti galimybę į nacionalinės 
socialinės apsaugos sistemas įtraukti 
profesinę ir neprofesinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 107
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. ragina valstybes nares įdiegti 
nepilnamečių nusikaltėlių perauklėjimo ir 
socialinės integracijos programas ir 
taikyti visiško nepakantumo teismų 
politiką suaugusiesiems (nesvarbu, koks 
jų socialinis statusas), kurie skatina 
paauglius nusikalsti, t. y. padeda jiems 
gauti stiprių narkotikų, kanapių ir kitų 
kenksmingų medžiagų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 108
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. ragina valstybes nares įdiegti 
nepilnamečių nusikaltėlių perauklėjimo ir 

26. ragina valstybes nares įdiegti 
nepilnamečių nusikaltėlių auklėjimo ir 
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socialinės integracijos programas ir taikyti 
visiško nepakantumo teismų politiką 
suaugusiesiems (nesvarbu, koks jų 
socialinis statusas), kurie skatina paauglius 
nusikalsti, t. y. padeda jiems gauti stiprių 
narkotikų, kanapių ir kitų kenksmingų 
medžiagų;

socialinės integracijos programas ir taikyti 
visiško nepakantumo teismų politiką 
suaugusiesiems (nesvarbu, koks jų 
socialinis statusas), kurie skatina paauglius 
nusikalsti, t. y. padeda jiems gauti stiprių 
narkotikų, kanapių ir kitų kenksmingų 
medžiagų;

Or. fr

Pakeitimas 109
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. ragina valstybes nares įdiegti 
nepilnamečių nusikaltėlių perauklėjimo ir 
socialinės integracijos programas ir taikyti 
visiško nepakantumo teismų politiką 
suaugusiesiems (nesvarbu, koks jų 
socialinis statusas), kurie skatina paauglius 
nusikalsti, t. y. padeda jiems gauti stiprių
narkotikų, kanapių ir kitų kenksmingų 
medžiagų;

26. ragina valstybes nares įdiegti 
nepilnamečių nusikaltėlių perauklėjimo ir 
socialinės integracijos programas ir taikyti 
visiško nepakantumo politiką 
suaugusiesiems (nesvarbu, koks jų 
socialinis statusas), kurie skatina paauglius 
nusikalsti, pavyzdžiui, padeda jiems gauti 
narkotikų;

Or. fr

Pakeitimas 110
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26a. ragina valstybes nares atsižvelgti į 
tai, kad mergaitės sudaro nusikaltusių 
nepilnamečių mažumą, ir pripažinti, kad 
reikia pritaikyti sąlygas, kuriomis 
nusikaltosios nepilnametės laikomos, 
teisiamos ir baudžiamos;
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Or. en

Pakeitimas 111
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26a. ragina valstybes nares ypatingą 
dėmesį skirti šeimai ir mokyklai, 
nepilnamečių bendrajam, papildomajam 
ir profesiniam ugdymui, vaikų 
laisvalaikiui laisvu nuo mokymosi metu, 
įdarbinimui, nepilnamečių taip pat jų 
tėvų, mokytojų, kitų specialistų teisiniam 
švietimui, mokymui apie svaigiųjų 
medžiagų vartojimo padarinius, 
neformalias nepilnamečių grupuotes taip 
pat psichologinei pagalbai vaikams ir jų 
tėvams;

Or. lt

Pakeitimas 112
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26b. ragina visas valstybines, viešąsias ir 
privačias institucijas, pavyzdžiui 
mokyklas, pamokų praleidimą stebinčius 
pareigūnus, policiją, paramos agentūras 
ir kitas, atkreipti dėmesį į berniukų ir 
mergaičių skirtumus stebint nepilnamečių 
nusikalstamumą, užkertant jam kelią ir 
sprendžiant nusikalstamumo problemą;

Or. en
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Pakeitimas 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina valstybes nares sustiprinti savo 
prevencines priemones ir gerinti asmenų ir 
poveikį patyrusios aplinkos, pvz., šeimos, 
mokyklos, viešosios erdvės ir
žiniasklaidos, bendradarbiavimą, kad būtų 
užkirstas kelias jaunimo smurtui dėl lyties; 
pabrėžia, kad labai svarbu vykdyti 
kampanijas siekiant plėsti žinias apie 
įvairias smurto prieš moteris rūšis ir kovą 
su lyčių stereotipais;

27. ragina valstybes nares sustiprinti savo 
prevencines priemones ir gerinti asmenų ir 
poveikį patyrusios aplinkos, pvz., šeimos, 
mokyklos, viešosios erdvės, žiniasklaidos 
ir jaunimo asociacijų, bendradarbiavimą, 
kad būtų užkirstas kelias jaunimo smurtui 
dėl lyties; pabrėžia, kad labai svarbu 
vykdyti kampanijas siekiant plėsti žinias 
apie įvairias smurto prieš moteris rūšis ir 
kovą su lyčių stereotipais;

Or. fr

Pakeitimas 114
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina valstybes nares sustiprinti savo 
prevencines priemones ir gerinti asmenų ir 
poveikį patyrusios aplinkos, pvz., šeimos, 
mokyklos, viešosios erdvės ir 
žiniasklaidos, bendradarbiavimą, kad būtų 
užkirstas kelias jaunimo smurtui dėl lyties; 
pabrėžia, kad labai svarbu vykdyti 
kampanijas siekiant plėsti žinias apie 
įvairias smurto prieš moteris rūšis ir kovą 
su lyčių stereotipais;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sustiprinti savo prevencines priemones ir 
gerinti asmenų ir poveikį patyrusios 
aplinkos, pvz., šeimos, mokyklos, viešosios 
erdvės ir žiniasklaidos, bendradarbiavimą, 
kad būtų užkirstas kelias jaunimo smurtui 
dėl lyties; pabrėžia, kad labai svarbu 
vykdyti kampanijas siekiant plėsti žinias 
apie įvairias smurto prieš moteris rūšis ir 
kovą su lyčių stereotipais;

Or. en
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Pakeitimas 115
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina valstybes nares sustiprinti savo 
prevencines priemones ir gerinti asmenų ir 
poveikį patyrusios aplinkos, pvz., šeimos, 
mokyklos, viešosios erdvės ir 
žiniasklaidos, bendradarbiavimą, kad būtų 
užkirstas kelias jaunimo smurtui dėl lyties; 
pabrėžia, kad labai svarbu vykdyti 
kampanijas siekiant plėsti žinias apie 
įvairias smurto prieš moteris rūšis ir kovą 
su lyčių stereotipais;

27. ragina valstybes nares sustiprinti savo 
prevencines priemones ir gerinti asmenų ir 
poveikį patyrusios aplinkos, pvz., šeimos, 
mokyklos, viešosios erdvės ir 
žiniasklaidos, bendradarbiavimą, kad būtų 
užkirstas kelias jaunimo smurtui dėl lyties; 
pabrėžia, kad labai svarbu vykdyti 
kampanijas siekiant plėsti žinias apie 
įvairias smurto prieš moteris rūšis ir kovą 
su lyčių stereotipais; ragina Komisiją ir 
valstybes nares sukurti nepilnamečių 
nusikalstamumo prevencijos 
rekomendacijų duomenų bazę;

Or. lt

Pakeitimas 116
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. ragina valstybes nares palaikyti ir 
skatinti Komisijos pradėtas veiklos 
programas, susijusias su Europos aljansu 
už šeimas; ragina Komisiją aktyviau 
rengti priemones, kuriomis būtų siekiama 
susisteminti keitimąsi gerąja patirtimi ir 
mokslinius tyrimus šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimas 117
Marije Cornelissen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. ragina institucijas pripažinti 
artimiausių šeimos narių šviečiamojo 
vaidmens svarbą, dėmesį sutelkiant į 
pagyvenusių ir darbo rinkoje 
nedalyvaujančių asmenų vaidmenį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28a. ragina valstybes nares, jeigu reikia 
vaikui arba jaunuoliui skirti priežiūrą ne 
šeimoje, ieškoti sprendimų, kurie būtų ne 
bendri instituciniai, o kuo labiau 
pritaikyti šeimai;

Or. fi

Pakeitimas 119
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28a. kviečia valstybes nares pradėti 
mokyklose taikyti programas, kurių tikslas 
pagerinti atmosferą mokyklose, konfliktų 
sprendimą ir tarpininkavimo įgūdžius;

Or. en
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Pakeitimas 120
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina valdžios institucijas imtis 
reikalingų priemonių siekiant, kad 
moterys ir vyrai galėtų lengviau 
pasirinkti, kaip jie norėtų derinti šeiminį 
gyvenimą ir darbą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina valdžios institucijas imtis 
reikalingų priemonių siekiant, kad moterys 
ir vyrai galėtų lengviau pasirinkti, kaip jie 
norėtų derinti šeiminį gyvenimą ir darbą;

29. ragina valdžios institucijas imtis 
reikalingų priemonių siekiant moterims ir 
vyrams sudaryti galimybes derinti šeiminį 
gyvenimą ir darbą;

Or. fr

Pakeitimas 122
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina valdžios institucijas imtis 
reikalingų priemonių siekiant, kad moterys 
ir vyrai galėtų lengviau pasirinkti, kaip jie 

29. ragina Komisiją ir valstybes nares
imtis reikalingų priemonių siekiant 
sudaryti galimybes moterims ir vyrams 
geriau derinti šeiminį gyvenimą ir darbą, 
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norėtų derinti šeiminį gyvenimą ir darbą; įskaitant pasiūlyti pakankamas 
motinystės, tėvystės ir priežiūros atostogas 
ir užtikrinti tinkamą galimybę naudotis 
įperkamomis vaiko priežiūros įstaigų 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 123
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina valdžios institucijas imtis 
reikalingų priemonių siekiant, kad moterys 
ir vyrai galėtų lengviau pasirinkti, kaip jie 
norėtų derinti šeiminį gyvenimą ir darbą;

29. ragina viešąsias valdžios institucijas 
imtis reikalingų veiksmų siekiant, kad 
moterys ir vyrai galėtų lengviau pasirinkti, 
kaip jie norėtų suderinti šeiminį gyvenimą 
ir darbą, tinkamai atsižvelgiant į vyrų ir 
moterų lygybės principą;

Or. fr

Pakeitimas 124
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina valstybes nares skatinti 
fiskalinę politiką, kurioje būtų 
atsižvelgiama į finansinius 
įsipareigojimus, ypač į išlaidas, susijusias 
su skirtingais vaikų priežiūros būdais;

Išbraukta.

Or. en



AM\875920LT.doc 59/60 PE470.088v01-00

LT

Pakeitimas 125
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. ragina valstybes nares skatinti fiskalinę 
politiką, kurioje būtų atsižvelgiama į 
finansinius įsipareigojimus, ypač į 
išlaidas, susijusias su skirtingais vaikų 
priežiūros būdais;

30. ragina valstybes nares skatinti fiskalinę 
politiką, pagal kurią būtų skatinama
daugiau išteklių skirti išlaidoms, 
susijusioms su skirtingais vaikų priežiūros 
būdais;

Or. en

Pakeitimas 126
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30a. prašo Europos Komisijos ir valstybių 
narių toliau informuoti apie interneto 
saugumą ir taikyti susijusias kampanijas 
bei programas. Visų pirma reikėtų 
atkreipti dėmesį į tėvų mokymus apie tai, 
kokie pavojai kyla vaikams nevaržomai 
naudojantis internetu ir kaip vaikus 
apsaugoti nuo neteisėtos ir žalingos 
informacijos internete;

Or. en

Pakeitimas 127
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
priimti konstruktyvias moterų ir vyrų 
paramos priemones, pavyzdžiui, 
palengvinant jų grįžimą į darbą po vaikų 
priežiūrai skirto laikotarpio, skatinant 
integracijos (integracijos iš naujo) į darbo 
rinką politiką, kad jie galėtų vėl tapti 
finansiškai nepriklausomi;

Or. fr


