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Grozījums Nr. 1
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2003. gada 24. septembrī 
pieņemto Eiropas Padomes Ministru 
komitejas Ieteikumu dalībvalstīm par 
jauniem veidiem, kā novērst nepilngadīgo 
noziedzību un par nepilngadīgo 
tiesvedības sistēmas nozīmi (Ieteikums 
(2003) 20),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā zaļo grāmatu „Iedzīvotāju 
garīgās veselības uzlabošana — veidojot 
Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo 
veselību” (COM(2005)484), kurā runāts 
par valsts izdevumiem, ko bērnu rīcības 
un uzvedības traucējumi rada 
krimināltiesību un tiesu sistēmai,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.b atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES Komisija pieeju un 
Parlamenta atbildi uz 16 janvārī 2008 
pieņemto ES stratēģiju bērnu tiesību 
jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemot vērā Eiropas Padomes 
Cilvēktiesību komisāra 2009. gada 
19. jūnija ziņojumu „Bērni un 
nepilngadīgo tieslietas — iespējamie 
uzlabojumi” (CommDH/IssuePaper 
(2009)1);

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.c atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 1987. gada 17. septembrī 
pieņemto Eiropas Padomes Ieteikumu par 
sabiedrības attieksmi pret nepilngadīgo 
noziedzību (Ieteikums (87) 20E),

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.c atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemot vērā Savienības Padomes 
2009. gada 15. decembra dokumentu 
Nr. 17593/09 CRIMORG 187,

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.d atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
„Noziedzības novēršana Eiropas 
Savienībā” (COM(2004)165),

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.e atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas atzinumu 
„Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, 
likumpārkāpumu, ko izdarījuši 
nepilngadīgie, izskatīšana, un 
nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme 
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Eiropas Savienībā1,

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemot vērā 2007. gada 21 jūnija 
rezolūciju par nepilngadīgo noziedzību —
sieviešu, ģimenes un sabiedrības loma1,
1OV C 146 E, 12.6.2008., 344. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. vēlais uzsākt pārdomas par iespēju 
vienlīdzības darba tirgū politiku, lai 
sievietēm un vīriešiem, kas to vēlas, ļautu 
aktīvi piedalīties sabiedriskos un 
individuālos pasākumos ar mērķi izskaust 
jauniešu noziedzību un radītās 
nekārtības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marije Cornelissen
                                               
1 OV L 110, 9.5.2006., 75. lpp.
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. vēlais uzsākt pārdomas par iespēju 
vienlīdzības darba tirgū politiku, lai 
sievietēm un vīriešiem, kas to vēlas, ļautu 
aktīvi piedalīties sabiedriskos un 
individuālos pasākumos ar mērķi izskaust 
jauniešu noziedzību un radītās 
nekārtības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. vēlais uzsākt pārdomas par iespēju 
vienlīdzības darba tirgū politiku, lai 
sievietēm un vīriešiem, kas to vēlas, ļautu 
aktīvi piedalīties sabiedriskos un 
individuālos pasākumos ar mērķi izskaust
jauniešu noziedzību un radītās nekārtības;

1. vēlais uzsākt pārdomas par iespēju 
vienlīdzības darba tirgū politiku, lai 
sievietēm un vīriešiem, kas to vēlas, ļautu 
aktīvi piedalīties sabiedriskos un 
individuālos pasākumos ar mērķi novērst
jauniešu noziedzību, jo īpaši vardarbīgus 
noziegumus un jauniešu arvien pieaugošo 
antisociālo uzvedību, kas izpaužas kā 
satraucošs atbildības sajūtas un iecietības 
trūkums;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. vēlais uzsākt pārdomas par iespēju 
vienlīdzības darba tirgū politiku, lai 
sievietēm un vīriešiem, kas to vēlas, ļautu 
aktīvi piedalīties sabiedriskos un 
individuālos pasākumos ar mērķi izskaust 
jauniešu noziedzību un radītās nekārtības;

1. vēlais uzsākt pārdomas par iespēju 
vienlīdzības darba tirgū politiku, lai 
sievietēm un vīriešiem, kas to vēlas, ļautu 
aktīvi piedalīties sabiedriskos un 
individuālos pasākumos ar mērķi izskaust 
jauniešu noziedzību un radītās nekārtības 
un attīstīt individuālo un sabiedrisko 
apziņu;

Or. lt

Grozījums Nr. 14
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a tā kā sakarībā ar aprūpi mājās ir jāsāk 
apspriest ar algu atšķirību saistītas 
diskriminācijas jēdziens (gender pay gap), 
kas ietekmē dzemdību atvaļinājuma, 
paternitātes un adopcijas atvaļinājuma, 
bērna kopšanas atvaļinājuma un ģimenes 
atvaļinājuma izmantošanas iespējas, lai 
pārbaudītu, vai tā ir diskriminācija 
dzimuma dēļ;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bērna 

2. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bērna 
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tiesībām 18. panta 1. punktā ir norādīts, ka 
vecāku funkcija ir galvenais sabiedrības 
rīcības līdzeklis bērna interešu ievērošanai, 
un ka tajā valstīm ir noteikti pienākumi 
aktīvi atbalstīt vecākus;

tiesībām 18. panta 1. punktā ir norādīts, ka 
vecāku funkcija ir galvenais sabiedrības 
rīcības līdzeklis bērna interešu ievērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bērna 
tiesībām 18. panta 1. punktā ir norādīts, ka 
vecāku funkcija ir galvenais sabiedrības 
rīcības līdzeklis bērna interešu 
ievērošanai, un ka tajā valstīm ir noteikti 
pienākumi aktīvi atbalstīt vecākus;

2. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bērna 
tiesībām 18. panta 1. punktā ir norādīts, ka 
vecāku funkcija ir apmierināt savu bērnu 
vajadzības un darboties viņu interesēs, kā 
arī atgādina, ka valstis ir uzņēmušās 
saistības sniegt vecākiem visu iespējamo 
palīdzību vecāku pienākumu īstenošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bērna 
tiesībām 18. panta 1. punktā ir norādīts, ka 
vecāku funkcija ir galvenais sabiedrības 
rīcības līdzeklis bērna interešu ievērošanai, 
un ka tajā valstīm ir noteikti pienākumi 
aktīvi atbalstīt vecākus;

2. atgādina, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bērna 
tiesībām 18. panta 1. punktā ir iekļauts 
princips, ka vecāki vai, attiecīgi, likumīgie 
aizbildņi ir galvenās personas, kas 
atbildīgas par to, lai tiku nodrošināta 
bērna interešu ievērošana, un ka tajā 
valstīm ir noteikti pienākumi aktīvi 
atbalstīt šo principu;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2a. atkārtoti norāda, ka vecākiem, 
pirmsskolas pedagogiem un citiem 
aprūpētājiem var būt izšķiroša nozīme, lai 
pasargātu bērnus no vardarbības un 
nepilngadīgo noziedzīgas uzvedības;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka aizdomās turētie, tostarp 
aizdomās turētie nepilngadīgie, nav 
vainīgi tik ilgi, kamēr tiek pierādīta viņu 
vaina, un ka saskaņā ar Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju viņiem ir visas tiesības uz 
taisnīgu tiesu; pauž stingru atbalstu 
procesuālo tiesību ceļvedim un ar
nepacietību gaida Komisijas priekšlikumu 
par neaizsargātiem aizdomās turētajiem;  

Or. en

Grozījums Nr. 20
Antonyia Parvanova
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka šīs starptautiskās iestādes 
pienācīgi neņem vērā jauniešu 
noziedzības sociāli ekonomiskos aspektus 
un tikpat atklāti neuzdod jautājumu par 
vispārējiem nepieciešamajiem 
nosacījumiem, tieši vai netieši 
nediskriminējot sievietes un vīriešus 
darba tirgū;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka šīs starptautiskās iestādes 
pienācīgi neņem vērā jauniešu noziedzības 
sociāli ekonomiskos aspektus un tikpat 
atklāti neuzdod jautājumu par vispārējiem 
nepieciešamajiem nosacījumiem, tieši vai 
netieši nediskriminējot sievietes un 
vīriešus darba tirgū;

3. uzsver, ka šīs starptautiskās iestādes 
pienācīgi neņem vērā jauniešu noziedzības 
sociāli ekonomiskos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka šīs starptautiskās iestādes 
pienācīgi neņem vērā jauniešu noziedzības 

3. uzsver, ka vēl joprojām nav veikti 
nopietni pētījumi par jauniešu noziedzības 
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sociāli ekonomiskos aspektus un tikpat 
atklāti neuzdod jautājumu par vispārējiem 
nepieciešamajiem nosacījumiem, tieši vai 
netieši nediskriminējot sievietes un vīriešus 
darba tirgū;

sociāli ekonomiskajiem aspektiem, 
tādējādi nav izveidoti modeļi integrētai 
pieejai šīs problēmas cēloņiem;
iepriekšējās diskusijās nav pietiekami 
skaidri apspriesti nepieciešamie vispārējie 
materiālie nosacījumi, lai nepieļautu 
sieviešu un vīriešu tiešu vai netiešu 
diskriminēšanu darba tirgū; 

Or. de

Grozījums Nr. 23
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka šīs starptautiskās iestādes 
pienācīgi neņem vērā jauniešu noziedzības 
sociāli ekonomiskos aspektus un tikpat 
atklāti neuzdod jautājumu par vispārējiem 
nepieciešamajiem nosacījumiem, tieši vai 
netieši nediskriminējot sievietes un vīriešus 
darba tirgū;

3. uzsver, ka dalībvalstis, kā arī Eiropas 
un starptautiskās iestādes pienācīgi neņem 
vērā jauniešu noziedzības sociāli 
ekonomiskos aspektus un tikpat atklāti 
neuzdod jautājumu par vispārējiem 
nepieciešamajiem nosacījumiem, tieši vai 
netieši nediskriminējot sievietes un vīriešus 
darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka šīs starptautiskās iestādes 
pienācīgi neņem vērā jauniešu noziedzības 
sociāli ekonomiskos aspektus un tikpat 
atklāti neuzdod jautājumu par vispārējiem 
nepieciešamajiem nosacījumiem, tieši vai 
netieši nediskriminējot sievietes un 

3. uzsver to, ka būtu jāņem vērā jauniešu 
noziedzības sociāli ekonomiskie aspekti, 
bet jānovērš stereotipi, kas skar lielas 
iedzīvotāju grupas.
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vīriešus darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka ir objektīvi jānovērtē 
pievienotā makroekonomiskā vērtība, 
kādu varētu dot ilgtermiņa darbības, ko 
veic, lai apkarotu jauniešu noziedzību un 
veidotu un uzturētu sociālo kohēziju un 
sabiedrības labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž bažas par faktu, ka darba tirgū 
pastāv tendence vīriešiem un sievietēm 
noteikt aizvien lielākas prasības, lai 
panāktu labāku sniegumu, kas ir pretrunā 
Savienības centieniem īstenot 
konkurētspējīgu sociālo ekonomiku, kas 
būtu piemērota cilvēku vajadzībām to 
sociālajās attiecībās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antonyia Parvanova
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž bažas par faktu, ka darba tirgū 
pastāv tendence vīriešiem un sievietēm 
noteikt aizvien lielākas prasības, lai 
panāktu labāku sniegumu, kas ir pretrunā 
Savienības centieniem īstenot 
konkurētspējīgu sociālo ekonomiku, kas 
būtu piemērota cilvēku vajadzībām to 
sociālajās attiecībās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28
Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž bažas par faktu, ka darba tirgū 
pastāv tendence vīriešiem un sievietēm 
noteikt aizvien lielākas prasības, lai 
panāktu labāku sniegumu, kas ir pretrunā 
Savienības centieniem īstenot 
konkurētspējīgu sociālo ekonomiku, kas 
būtu piemērota cilvēku vajadzībām to 
sociālajās attiecībās;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž bažas par faktu, ka darba tirgū svītrots
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pastāv tendence vīriešiem un sievietēm 
noteikt aizvien lielākas prasības, lai 
panāktu labāku sniegumu, kas ir pretrunā 
Savienības centieniem īstenot 
konkurētspējīgu sociālo ekonomiku, kas 
būtu piemērota cilvēku vajadzībām to 
sociālajās attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž bažas par faktu, ka darba tirgū 
pastāv tendence vīriešiem un sievietēm 
noteikt aizvien lielākas prasības, lai 
panāktu labāku sniegumu, kas ir pretrunā 
Savienības centieniem īstenot 
konkurētspējīgu sociālo ekonomiku, kas 
būtu piemērota cilvēku vajadzībām to 
sociālajās attiecībās;

4. pauž bažas par faktu, ka darba tirgū 
pastāv tendence vīriešiem un sievietēm 
noteikt aizvien lielākas prasības, lai 
panāktu labāku sniegumu, tostarp 
nepareizā veidā tādā nozīmē, ka tas noved 
pie pārmērīga virsstundu darba, stresa un 
darba izraisīta noguruma, kas ir pretrunā 
Savienības centieniem īstenot 
konkurētspējīgu sociālo ekonomiku, kas 
būtu piemērota cilvēku vajadzībām to 
sociālajās attiecībās;

Or. fi

Grozījums Nr. 31
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4a. uzskata, ka, lai novērstu jauniešu 
noziedzīgu uzvedību, vecākiem, 
skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem 
būtu jāapmierina bērnu vajadzības —



AM\875920LV.doc PE470.088v01-00 16/60 AM\

LV

justies drošam, dzīvot vidē, kur tevi 
atbalsta un kur ir cilvēki, kas var būt par 
pozitīvu piemēru, un būt pasargātam no 
vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4b. norāda, ka oficiālo izglītības sistēmu 
var izmantot kā vienu no galvenajiem 
avotiem, lai palielinātu izpratni par 
vardarbību pret sievietēm un izskaustu ar 
dzimumu saistītus aizspriedumus.   Lielu 
ieguldījumu šajā jomā varētu dot arī ar 
dzimumu saistītu aizspriedumu 
izskaušana mācību programmās;
izveidojot apmācību par agresīvas 
uzvedības pārvaldību, tostarp skolotājiem 
paredzētu apmācību, kurā ņemtas vērā 
dzimumu atšķirības, un piedāvājot 
specializētus kursus par cilvēktiesībām, 
tostarp par sieviešu tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pieņem šādas „Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pusaudžu tieslietu 

5. apstiprina šādu Eiropas Padomes 
pieņemtu „jauniešu noziedzības” 

                                               
 Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 1985. gada 29. novembra Rezolūcija Nr. 40/33.
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administrēšanas minimālā standarta 
noteikumu (Pekinas noteikumu)”1

definīcijas, tas ir vienīgais starptautiskais 
instruments, kurā minēta „jauniešu 
noziedzības” definīcija (2.2. punktā):

definīciju2: „nepilngadīgie ir personas, 
kas sasniegušas vecumu, no kura iestājas 
kriminālatbildība, bet vēl nav 
pilngadīgas”; tomēr to var attiecināt arī 
uz personām, kas ir nedaudz jaunākas vai 
vecākas par šo vecumu,
„noziedzība” ir jebkura uzvedība, par 
kuru iestājas kriminālatbildība. Dažās 
valstīs to attiecina arī uz antisociālu 
un/vai neatbilstīgu uzvedību, par kuru 
iestājas administratīvā vai civiltiesiskā 
atbildība;
nepilngadīgo tiesu sistēma” tiek definēta
kā formāls elements plašākai pieejai 
jauniešu noziedzības problēmas 
risināšanā; papildus jauniešu tiesām tajā 
ietilpst oficiālas iestādes vai aģentūras, 
piemēram, policija, prokuratūra, 
advokatūra, probācijas dienests un soda 
izciešanas iestādes, kas cieši sadarbojas ar 
saistītajām aģentūrām, piemēram, 
veselības aizsardzības, izglītības, sociālo 
un labklājības pakalpojumu dienestiem 
un nevalstiskām struktūrvienībām, 
piemēram cietušo un liecinieku 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a norāda, ka jauniešu noziedzība ir tikai 
viena konkrēta vispārējās noziedzības 
sastāvdaļa un ka tās līmenis ir sabiedrības 
morālās veselības rādītājs;

                                                                                                                                                  
1 Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 1985. gada 29. novembra Rezolūcija Nr. 40/33.
2 Eiropas Padome, Bērnu un nepilngadīgo tiesu sistēma, 2009. gada oktobris.
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Or. lt

Grozījums Nr. 35
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir 
saistīta arī ar bīstamām spēlēm, ar 
dzimumu saistītu vardarbību, izvarošanas 
vai izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko jo īpaši sekmē internets, 
smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu, ēšanas paradumu 
traucējumiem, pārmērībām, kam pusaudži 
vienlaicīgi var būt gan autori, gan upuri;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko jo īpaši sekmē internets, 
smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu, ēšanas paradumu 
traucējumiem, pārmērībām, kam pusaudži 
vienlaicīgi var būt gan autori, gan upuri;

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko sekmē internets;
smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu, pārmērībām, kam 
pusaudži vienlaicīgi var būt gan autori, gan 
upuri;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko jo īpaši sekmē internets, 
smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu, ēšanas paradumu 
traucējumiem, pārmērībām, kam pusaudži 
vienlaicīgi var būt gan autori, gan upuri;

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ar ko jaunieši saskaras 
galvenokārt internetā, smēķējamu, 
dzeramu vai injicējamu produktu patēriņu, 
ēšanas paradumu traucējumiem, kas rodas 
galvenokārt no spiediena, ko uz viņiem 
apzināti vai neapzināti izdara viņu 
dzīvesvietā un ko vēl papildina 
nepietiekama pašapziņa, un kuri ir saistīti 
ar visādām citām pārmērībām;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko jo īpaši sekmē internets, 
smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu, ēšanas paradumu 
traucējumiem, pārmērībām, kam pusaudži 
vienlaicīgi var būt gan autori, gan upuri;

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
iebaidīšanu un terorizēšanu, pornogrāfiju, 
kā arī smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu;
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko jo īpaši sekmē internets, 
smēķējamu, dzeramu vai injicējamu 
produktu patēriņu, ēšanas paradumu 
traucējumiem, pārmērībām, kam pusaudži 
vienlaicīgi var būt gan autori, gan upuri;

6. uzsver, ka jauniešu noziedzība ir saistīta 
arī ar bīstamām spēlēm, ar dzimumu 
saistītu vardarbību, izvarošanas vai 
izvarošanas grupā fenomeniem, 
priekšlaicīgu seksualizāciju un 
pornogrāfiju, ko sekmē internets, 
narkotiku un alkohola patēriņu, ēšanas 
paradumu traucējumiem, pārmērībām, kam 
pusaudži vienlaicīgi var būt gan autori, gan 
upuri;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(1) 6.a pauž bažas par dubulto risku, 
kādam tiek pakļauti jaunieši — pētījumu 
dati liecina, ka jaunieši biežāk varētu ciest 
no pilngadīgo izdarītas vardarbības, tomēr 
tajā pašā laikā arī vardarbīgi vienaudži 
izvēlas  viņus par savu galveno mērķi; 

Or. de

Grozījums Nr. 41
Marije Cornelissen
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Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atkārtoti pauž savu nostāju, ka „ir 
nepareizi vispārināt cēloņus, kuru dēļ 
nepilngadīga persona veic noziedzīgas 
darbības”1;

7. atkārtoti pauž savu nostāju, ka, ir 
nepareizi vispārināt cēloņus, kuru dēļ 
nepilngadīga persona veic noziedzīgas 
darbības, jo ceļš, pa kuru indivīds nonāk 
pie sociāli nepieņemamas uzvedības un 
galu galā pie noziedzīgas darbības katru 
reizi ir individuālu un īpašu apstākļu 
noteikts un šie apstākļi ir saistīti ar viņa 
piedzīvoto, ar katra bērna un pusaudža 
galvenajiem attīstības elementiem —
ģimeni, skolu, draugiem, kā arī plašākā 
nozīmē — ar to sociālekonomisko vidi, 
kurā viņš dzīvo1;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atkārtoti pauž savu nostāju, ka „ir 
nepareizi vispārināt cēloņus, kuru dēļ 
nepilngadīga persona veic noziedzīgas 
darbības”1;

7. atkārtoti pauž savu nostāju, ka „ir 
nepareizi vispārināt cēloņus, kuru dēļ 
nepilngadīga persona veic noziedzīgas 
darbības”1; šajā sakarībā īpašu uzmanību 
pievērš nepieciešamībai veikt pētījumus 
par sieviešu un jaunatnes noziedzības 
dabu un cēloņiem, lai palīdzētu formulēt 
politikas nostādnes, kas būtu piemērotas 
likumpārkāpējām sievietēm;

Or. en

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija Rezolūcija par nepilngadīgo noziedzību — sieviešu, ģimenes un 
sabiedrības lomu, OV C 146E, 12.06.2008, 344. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija Rezolūcija par nepilngadīgo noziedzību — sieviešu, ģimenes un 
sabiedrības lomu, OV C 146E, 12.06.2008, 344. lpp.
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Grozījums Nr. 43
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. piekrīt EESK sarakstā iekļautajiem 
cēloņiem: - nepilngadīgā piederība šķirtai 
ģimenei un grūtības līdzsvarot ģimenes 
dzīvi un darbu — abi faktori aizvien 
biežāk izraisa uzmanības trūkumu 
jauniešiem, visatļautību un kontroles 
trūkumu; - sociālekonomiskā atstumtība un 
nabadzība, - skolas kavējumi un 
nesekmība; - jauniešu bezdarbs; -
vardarbīgas uzvedības un attēlu 

atspoguļošana noteiktos plašsaziņas 
līdzekļos un videospēlēs; narkotiku un 
toksisku vielu, piemēram, hašiša, lietošana 
vai pārmērīga alkohola lietošana; - trūkumi 
izglītībā un tādu sabiedrisko un pilsonisko 
vērtību nodošanā kā likumu ievērošana, 
solidaritāte, nesavtība, iecietība, cieņa pret 
citiem, paškritika, empātija, augsta darba 
kultūra utt., kas mūsu „globalizētajā” 
sabiedrībā tiek aizvietotas ar tādām 
utilitārām vērtībām kā, piemēram, 
individuālismu, konkurētspēju vai 
pārmērīgu patēriņu, kas noteiktos apstākļos 
var radīt zināmu atsvešināšanos no 
sabiedrības2;

8. piekrīt EESK sarakstā iekļautajiem 
cēloņiem:

- nepilngadīgā piederība šķirtai ģimenei —
pēdējās desmitgadēs veiktie pētījumi 
atkārtoti liecina, ka pusi vai pat divas 
trešdaļas no visiem noziegumiem vienā 
vecuma grupā veic neliels skaits jauniešu, 
kuriem ir uzvedības problēmas, kuri dzīvo 
ārkārtīgi grūtos apstākļos un kuriem 
trūkst pamatiemaņu dzīvei sabiedrībā;

                                               
1 European Economic and Social Committee, Opinion on The prevention of juvenile delinquency. Ways of 
dealing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the European Union, OJ C 110, 
9.5.2006, p. 75.
2 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Atzinums par tematu „Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, 
likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana, un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme Eiropas 
Savienībā”, OV C 110, 9.5.2006., 75. lpp.
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grūtības līdzsvarot ģimenes dzīvi un darbu;
– situācijas, kas aizvien biežāk izraisa 
uzmanības trūkumu jauniešiem, 
visatļautību un kontroles trūkumu;

– sociālekonomiskā atstumtība un 
nabadzība;

– skolas kavējumi un nesekmība;
– jauniešu bezdarbs — iesaistīšana 
profesionālajā dzīvē un nopietnu 
darbabiedru atrašana būtu pagrieziena 
punkts, pat ja šiem jauniešiem trūkst 
sociālo prasmju; 

– vardarbīgas uzvedības un attēlu 
atspoguļošana noteiktos plašsaziņas 
līdzekļos un videospēlēs;
– narkotiku un toksisku vielu, piemēram, 
hašiša, lietošana vai pārmērīga alkohola 
lietošana;

– trūkumi izglītībā un tādu sabiedrisko un 
pilsonisko vērtību nodošanā kā likumu 
ievērošana, solidaritāte, nesavtība, 
iecietība, cieņa pret citiem, paškritika, 
empātija, augsta darba kultūra utt., kas 
mūsu „globalizētajā” sabiedrībā tiek 
aizvietotas ar tādām utilitārām vērtībām kā, 
piemēram, individuālismu, konkurētspēju 
vai pārmērīgu patēriņu, kas noteiktos 
apstākļos var radīt zināmu atsvešināšanos 
no sabiedrības;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. piekrīt EESK sarakstā iekļautajiem 
cēloņiem: - nepilngadīgā piederība šķirtai 

8. piekrīt EESK sarakstā iekļautajiem 
cēloņiem: - nepilngadīgā piederība šķirtai 
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ģimenei un grūtības līdzsvarot ģimenes 
dzīvi un darbu — abi faktori aizvien biežāk 
izraisa uzmanības trūkumu jauniešiem, 
visatļautību un kontroles trūkumu; -
sociālekonomiskā atstumtība un 

nabadzība, - skolas kavējumi un 
nesekmība; - jauniešu bezdarbs; -
vardarbīgas uzvedības un attēlu 

atspoguļošana noteiktos plašsaziņas 
līdzekļos un videospēlēs; narkotiku un 
toksisku vielu, piemēram, hašiša, lietošana 
vai pārmērīga alkohola lietošana; - trūkumi 
izglītībā un tādu sabiedrisko un pilsonisko 
vērtību nodošanā kā likumu ievērošana, 
solidaritāte, nesavtība, iecietība, cieņa pret 
citiem, paškritika, empātija, augsta darba 
kultūra utt., kas mūsu „globalizētajā” 
sabiedrībā tiek aizvietotas ar tādām 
utilitārām vērtībām kā, piemēram, 
individuālismu, konkurētspēju vai 
pārmērīgu patēriņu, kas noteiktos 
apstākļos var radīt zināmu atsvešināšanos 
no sabiedrības1;

ģimenei un grūtības līdzsvarot ģimenes 
dzīvi un darbu — abi faktori aizvien biežāk 
izraisa uzmanības trūkumu jauniešiem, 
visatļautību un kontroles trūkumu; –
sociālekonomiskā atstumtība un nabadzība;
– skolas kavējumi un nesekmība; –
jauniešu bezdarbs; – vardarbīgas uzvedības 
un attēlu atspoguļošana noteiktos 
plašsaziņas līdzekļos un videospēlēs; –
narkotiku un toksisku vielu, piemēram, 
hašiša, lietošana vai pārmērīga alkohola 
lietošana; trūkumi izglītībā un tādu 
sabiedrisko un pilsonisko vērtību nodošanā 
kā likumu ievērošana, solidaritāte, 
nesavtība, iecietība, cieņa pret citiem, 
paškritika, empātija, augsta darba kultūra 
utt.;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. piekrīt EESK sarakstā iekļautajiem 
cēloņiem: - nepilngadīgā piederība šķirtai 
ģimenei un grūtības līdzsvarot ģimenes 
dzīvi un darbu — abi faktori aizvien 
biežāk izraisa uzmanības trūkumu 
jauniešiem, visatļautību un kontroles 
trūkumu; - sociālekonomiskā atstumtība 

8. uzsver nepieciešamību atbalstīt 
neatkarīgu pētījumu par nepilngadīgo 
noziedzības cēloņiem;

                                               

1 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Atzinums par tematu „Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, 
likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana, un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme Eiropas 
Savienībā”, OV C 110, 9.5.2006., 75. lpp.
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un nabadzība, - skolas kavējumi un 
nesekmība; - jauniešu bezdarbs; -
vardarbīgas uzvedības un attēlu 

atspoguļošana noteiktos plašsaziņas 
līdzekļos un videospēlēs; narkotiku un 
toksisku vielu, piemēram, hašiša, 
lietošana vai pārmērīga alkohola 
lietošana; - trūkumi izglītībā un tādu 
sabiedrisko un pilsonisko vērtību 
nodošanā kā likumu ievērošana, 
solidaritāte, nesavtība, iecietība, cieņa 
pret citiem, paškritika, empātija, augsta 
darba kultūra utt., kas mūsu 
„globalizētajā” sabiedrībā tiek aizvietotas 
ar tādām utilitārām vērtībām kā, 
piemēram, individuālismu, konkurētspēju 
vai pārmērīgu patēriņu, kas noteiktos 
apstākļos var radīt zināmu atsvešināšanos 
no sabiedrības1;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a norāda, ka izmeklējot 
kriminālsodāmas darbības, ko veikuši 
nepilngadīgi noziedznieki, un saucot 
viņus pie atbildības, vainas pakāpes 
noteikšanā ir jāņem vērā tas, vai šī 
darbība varētu būt saistīta ar fizisku 
ietekmēšana, ko veicis, piemēram, 
nepilngadīgs mīļākais vai vienaudži, 

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Atzinums par tematu „Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, 
likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana, un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme Eiropas 
Savienībā”, OV C 110, 9.5.2006., 75. lp
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Grozījums Nr. 47
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8b. aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis 
veikt pētījumus par jauniešu noziedzības 
cēloņiem, raugoties no dzimumu 
līdztiesības aspekta, piemēram: statistiku 
par to, cik nepilngadīgo noziedznieku ir 
vīrieši un cik — sievietes, vai par to, kādi 
ir visizplatītākie ar dzimumu saistītie 
faktori, kas izraisa jauniešu noziedzību; 

Or. en

Grozījums Nr. 48
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 
socializācijas vieta un ka plašākam 
ģimenes lokam ir būtiska loma profilaksē 
un rehabilitācijā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 
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socializācijas vieta un ka plašākam 
ģimenes lokam ir būtiska loma profilaksē 
un rehabilitācijā;

socializācijas vieta un audzinošai videi 
mājās ir būtiska loma profilaksē un 
rehabilitācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 
socializācijas vieta un ka plašākam 
ģimenes lokam ir būtiska loma profilaksē 
un rehabilitācijā;

9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 
socializācijas vieta, kur veidojas viņa 
personība, un ka saskaņā ar dalībvalstu
tiesību aktiem un starptautiskajiem 
nolīgumiem arī vecāki ir atbildīgi par šo 
socializāciju; plašākam ģimenes lokam var 
būt būtiska loma profilaksē un 
rehabilitācijā; ņemot vērā pašreizējos 
sociālos apstākļus, kā arī to, ka strauji 
samazinās to cilvēku skaits, kurus atbalsta 
plašs stabils ģimenes tīkls, vairāk ir 
jāapsver tādi alternatīvi modeļi kā 
pagaidu vecāki, un jāformulē jauni, 
daudzpusīgi modeļi, izmatojot jau iepriekš 
gūto pozitīvo pieredzi;

Or. de

Grozījums Nr. 51
Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 
socializācijas vieta un ka plašākam 
ģimenes lokam ir būtiska loma profilaksē 
un rehabilitācijā;

9. uzskata, ka ģimene bērnam ir pirmā 
socializācijas vieta un ka plašākam 
ģimenes lokam ir būtiska loma profilaksē 
un sociālajā reintegrācijā; vēl uzskata, ka 
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bērna attīstību ietekmē arī citi 
sociālekonomiski faktori;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atgādina, ka ģimenes jautājumu 
iekļaušana dažādās politikas jomās 
(piemēram, sociālajā, izglītības un 
finanšu politikā, kā arī krimināltiesību 
aktos, utt.), raugoties no ģimenes 
viedokļa, ir galvenais instruments, ar 
kuru saskaņot centienus, lai novērstu 
uzvedību, kas noved pie jauniešu veiktiem 
likumpārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atzīst, ka valsts skolas sniedz 
ieguldījumu pusaudžu socializācijā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Anna Záborská
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atzīst, ka valsts skolas sniedz 
ieguldījumu pusaudžu socializācijā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 55
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atzīst, ka valsts skolas sniedz 
ieguldījumu pusaudžu socializācijā;

10. atzīst, ka arī valsts skolas sniedz 
ievērojamu ieguldījumu pusaudžu 
socializācijā, jo tā ir vieta, kur bērni pirmo 
reizi tiek atstāti vieni, lai viņi kontaktētos
ar nepazīstamu sabiedrību;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzīst, ka, lai uztvertu pirmās 
noziedzīgas uzvedības pazīmes, liela 
uzmanība ir jāpievērš skolām, jo tās ir 
otra nozīmīgākā socializācijas vieta, kas 
ietekmē jaunieši sociālo prasmju 
turpmāko attīstību; iesaka dalībvalstīm 
pieņemt atbilstīgus pasākumus, 
piemēram, psihologa konsultācijas skolā, 
utt., kas veicinātu sadarbību starp 
vecākiem, skolām un 
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psihologiem/konsultantiem ar mērķi 
sniegt bērniem nepieciešamo atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina valstu sociālos dienestus 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
uzraudzību, kas netiku uztverta kā 
stigmatizācija vai spiediens;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina valstu sociālos dienestus 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
uzraudzību, kas netiku uztverta kā 
stigmatizācija vai spiediens;

11. mudina valstu sociālos dienestus 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
deviantas uzvedības uzraudzību, kas netiku 
uztverta kā stigmatizācija vai spiediens;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts



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

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina valstu sociālos dienestus 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
uzraudzību, kas netiku uztverta kā 
stigmatizācija vai spiediens;

11. mudina valstu sociālos dienestus 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt 
uzraudzību, kas netiku uztverta kā 
stigmatizācija vai spiediens; tomēr ļoti 
nozīmīgus rezultātus ir devušas 
programmas, kas tika izstrādātas kādiem 
konkrētiem gadījumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 60
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis uzlabot pasniedzēju 
izglītošanu, veicināt pozitīvu sadarbību 
starp vecākiem un skolotājiem un ņemt 
vērā pusaudžu teikto atbilstoši spēkā 
esošajiem noteikumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 61
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis uzlabot pasniedzēju 
izglītošanu, veicināt pozitīvu sadarbību 
starp vecākiem un skolotājiem un ņemt 
vērā pusaudžu teikto atbilstoši spēkā 
esošajiem noteikumiem;

12. aicina dalībvalstis uzlabot pasniedzēju 
izglītošanu, un stiprināt skolotāju 
atbildības sajūtu par viņu aprūpē 
nodotajiem bērniem; aicina dalībvalstis
veicināt gan pozitīvu sadarbību starp 
vecākiem un skolotājiem, gan sadarbību 
ar sociālajiem dienestiem un atbilstoši 
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spēkā esošajiem noteikumiem ņemt vērā
bērnu, bet galvenokārt jauniešu uzskatus;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis uzlabot pasniedzēju 
izglītošanu, veicināt pozitīvu sadarbību 
starp vecākiem un skolotājiem un ņemt 
vērā pusaudžu teikto atbilstoši spēkā 
esošajiem noteikumiem;

12. aicina dalībvalstis uzlabot pasniedzēju 
izglītošanu, veicināt pozitīvu sadarbību 
starp vecākiem, skolotājiem, sociālajiem 
starpniekiem un jaunošu apvienībām, un 
atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem 
ņemt vērā pusaudžu uzskatus;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina valsts izglītības iestādes 
izstrādāt mācību programmas 
skolotājiem, administratīvajiem 
darbiniekiem un citām grupām, kas 
strādā ar bērniem un jauniešiem, 
piemēram, veselības aizsardzības un 
sociālo dienestu speciālistiem un policijai, 
lai veicinātu veidus, kā jauniešus iesaistīt 
dzimumu līdztiesības jautājumu 
risināšanā — tie varētu būt seansi, kuros 
pieaugušie darbinieki analizētu savus 
uzskatus par dzimumu līdztiesību un 
pieņēmumus par jaunatnes lomu 
sabiedrībā, īpašu uzmanību veltot 
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vardarbīgai un agresīvai uzvedībai;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina skolas atbalstīt mākslinieciskās 
un, sportiskās ārpusskolas aktivitātes;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 65
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina skolas atbalstīt mākslinieciskās 
un, sportiskās ārpusskolas aktivitātes;

13. aicina vecākus un skolas atbalstīt 
mākslinieciskās un, sportiskās ārpusskolas 
aktivitātes kā nepieciešamu pretsvaru 
arvien pieaugošajam spiedienam panākt 
rezultātus; šajā sakarībā tādi projekti kā 
,,vecākā māsa / vecākais brālis” varētu 
būt par tādu kā amortizatoru, jo šajos 
projektos iesaistītie cilvēki nav tuvākie 
ģimenes locekļi, tādēļ jauniešiem ir daudz 
vieglāk risināt problēmas, un šie cilvēki 
sniegs kompetentākus padomus nekā 
jauniešu draugi–vienaudži (otrā  atsauces 
grupa); līdzīgu ietekmi — kas būtu ļoti 
noderīga attiecībā uz pēdējo no EESK 
minētajiem gadījumiem (nepietiekams 
nodrošinājums un nepietiekama 
sabiedrisko vērtību, solidaritātes, cieņas 
un empātijas tālāka nodošana) — varētu 
visaptveroši panākt, izmantojot tāda tipa 
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projektus kā ,,vietējā vecmamma / 
vietējais vectēvs”;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina skolas atbalstīt mākslinieciskās 
un, sportiskās ārpusskolas aktivitātes;

13. aicina dalībvalstis, pašvaldības 
iestādes un skolas ar vietējo apvienību 
palīdzību atbalstīt un organizēt
mākslinieciskās un sportiskās ārpusskolas 
aktivitātes;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka ir nepieciešams īstenot 
tādu integrētu un efektīvu politiku skolas, 
sociālajā, ģimenes un audzināšanas jomā, 
kas veicina sociālu un pilsonisku vērtību 
pārmantošanu un agrīnu jauniešu 
socializāciju, lai nepilngadīgo noziedzību 
novērstu pašos pamatos; uzskata, ka 
turklāt ir nepieciešams izstrādāt politiku, 
kas ir vērsta uz labāku ekonomisko un 
sociālo kohēziju, kuras mērķis ir izskaust 
sociālo nevienlīdzību un apkarot sociālo 
atstumtību un nabadzību, īpašu vērību 
pievēršot bērnu nabadzībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina dalībvalstis atbalstīt izglītības 
politikas nostādnes, kuru mērķis ir 
nepieļaut to, ka jaunieši pamet mācības, 
un salīdzināt paraugpraksi šajā jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 69
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju un dalībvalstis 
garantēt stratēģijas „Eiropa 2020” un 
stratēģijas „Izglītība un apmācība 2020” 
ieviešanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 70
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina kompetentās iestādes novērtēt 
valsts politikas jomas saistībā ar alternatīvo 
sodu gados jauniem likumpārkāpējiem 
efektivitāti, ar dzimumu saistītu stereotipu 
ietekmi uz jauniešu noziedzību, plašsaziņas 

15. aicina kompetentās iestādes novērtēt 
valsts politikas jomas saistībā ar alternatīvo 
sodu gados jauniem likumpārkāpējiem 
efektivitāti, ar dzimumu saistītu stereotipu 
ietekmi uz jauniešu noziedzību, plašsaziņas 
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līdzekļu lomu, dažādas puišu un meiteņu 
pieredzes saistībā ar vardarbību, vecāku, 
skolu un jaunatnes organizāciju lomu 
jauniešu noziedzības profilaksē;

līdzekļu lomu, dažādas puišu un meiteņu 
pieredzes saistībā ar vardarbību, vecāku, 
skolu un jaunatnes organizāciju lomu 
noteikto stresa faktoru novēršanā;

Or. de

Grozījums Nr. 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina kompetentās iestādes novērtēt 
valsts politikas jomas saistībā ar alternatīvo 
sodu gados jauniem likumpārkāpējiem 
efektivitāti, ar dzimumu saistītu stereotipu 
ietekmi uz jauniešu noziedzību, plašsaziņas 
līdzekļu lomu, dažādas puišu un meiteņu 
pieredzes saistībā ar vardarbību, vecāku, 
skolu un jaunatnes organizāciju lomu 
jauniešu noziedzības profilaksē;

15. aicina kompetentās iestādes novērtēt 
valsts politikas jomas saistībā ar alternatīvo 
sodu gados jauniem likumpārkāpējiem 
efektivitāti, ar dzimumu saistītu stereotipu 
ietekmi uz jauniešu noziedzību, plašsaziņas 
līdzekļu lomu, dažādas puišu un meiteņu 
pieredzes saistībā ar vardarbību, vecāku, 
skolu un jaunatnes apvienību lomu 
jauniešu noziedzības profilaksē; aicina šīs 
iestādes salīdzināt savu pieredzi un 
praksi;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina kompetentās iestādes novērtēt 
valsts politikas jomas saistībā ar
alternatīvo sodu gados jauniem 
likumpārkāpējiem efektivitāti, ar dzimumu 
saistītu stereotipu ietekmi uz jauniešu 
noziedzību, plašsaziņas līdzekļu lomu, 
dažādas puišu un meiteņu pieredzes 

15. aicina kompetentās iestādes novērtēt
alternatīvo sodu gados jauniem 
likumpārkāpējiem efektivitāti, ar dzimumu 
saistītu stereotipu ietekmi uz jauniešu 
noziedzību, plašsaziņas līdzekļu lomu, 
dažādas puišu un meiteņu pieredzes 
saistībā ar vardarbību, vecāku, skolu un 
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saistībā ar vardarbību, vecāku, skolu un 
jaunatnes organizāciju lomu jauniešu 
noziedzības profilaksē;

jaunatnes organizāciju lomu jauniešu 
noziedzības profilaksē; aicina kompetentās 
iestādes, pārraugot jauniešu noziedzību, 
rūpīgi ņemt vērā dzimumu atšķirības; 

Or. en

Grozījums Nr. 73
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis ņemt vērā šādus 
principus — aizskaršanas un atkārtotas 
aizskaršanas novēršanu un pāridarītāju 
(atkārtotu) socializēšanu un (atkārtotu) 
integrēšanu sabiedrībā; uzsver, ka 
ārkārtīgi svarīgi ir ņemt vērā 
nepilngadīgo likumpārkāpēju upuru 
vajadzības un intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis — izmantojot 
valsts telekomunikāciju iestādes —
nodrošināt, ka pienācīgi tiek pārraudzīts 
plašsaziņas līdzekļu saturs un tiek 
piespriesti sodi par materiāliem, kas 
mudina uz vardarbību, sadismu, rasismu 
un seksuālu diskrimināciju, un tiek
veicināti izglītojoši un informējoši 
audiovizuāli un multimediju materiāli;
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Or. it

Grozījums Nr. 75
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b mudina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt un palielināt to brīvprātīgo 
apvienību lomu, kuras dod jauniešiem 
iespēju gūt pieredzi attiecībā uz 
pienākumiem un personisko un sociālo 
atbildību, un norāda, ka šāda pieredzei ir 
ļoti izglītojoša, raugoties arī no pilsoniskā 
viedokļa;

Or. it

Grozījums Nr. 76
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis atbalstīt 
profesionālās konsultēšanas dienestu 
tīklus ģimenēm un pāriem, kuriem ir 
problēmas ar bērnu audzināšanu, un 
pusaudžiem, kuriem problēmas rada 
pārāk riskants dzīves veids vai dažādas 
atkarības formas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 77
Norica Nicolai
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis atbalstīt 
profesionālās konsultēšanas dienestu tīklus 
ģimenēm un pāriem, kuriem ir problēmas 
ar bērnu audzināšanu, un pusaudžiem, 
kuriem problēmas rada pārāk riskants 
dzīves veids vai dažādas atkarības formas;

16. aicina dalībvalstis atbalstīt 
profesionālās konsultēšanas dienestu tīklus 
ģimenēm un pāriem, kuriem ir problēmas 
ar bērnu audzināšanu, un pusaudžiem, 
kuriem problēmas rada dažādas atkarības 
formas;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis atbalstīt 
profesionālās konsultēšanas dienestu tīklus 
ģimenēm un pāriem, kuriem ir problēmas 
ar bērnu audzināšanu, un pusaudžiem, 
kuriem problēmas rada pārāk riskants 
dzīves veids vai dažādas atkarības formas;

16. aicina dalībvalstis atbalstīt 
profesionālās konsultēšanas dienestu tīklus, 
jo īpaši tos, kas darbojas kā starpnieki 
starp ģimenēm un valsts sociālajiem 
dienestiem; daudzos gadījumos vecāki 
bieži vien meklētu palīdzību, bet atturētos 
tos prasīt no sociālajiem dienestiem — tas 
pats attiecas arī uz pusaudžiem, kuriem 
problēmas un kuri meklē drošu 
patvērumu, bet negrib saskarties ar valsts 
varu, ko pārstāv valsts sociālie dienesti;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, cik svarīgi ir jau no bērnības 
izglītot par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem, jo šajā laikā ieaudzināti 
diskriminējoši uzskati attiecībā uz 
sievietēm varētu vēlākajos gados novest 
pie vardarbības pret viņām; 

Or. en

Grozījums Nr. 80
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina dalībvalstis īpašu palīdzību 
sniegt migrantiem, garantēt piekļuvi 
mājokļiem, pamatizglītībai, veselības 
aprūpei un darba tirgum;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina dalībvalstis sekmēt konsultāciju 
sniegšanu jauniešiem, kas saskaras ar 
socializācijas problēmām, cīņu pret viņu 
izcelsmes kopienas locekļu 
diskrimināciju, tādu programmu izstrādi 
un ieviešanu, kuru mērķis būtu apkarot 
visas uz sociālo izcelsmi balstītās 
vardarbības formas;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina dalībvalstis sekmēt konsultāciju 
sniegšanu jauniešiem, kas saskaras ar 
socializācijas problēmām, cīņu pret viņu 
izcelsmes kopienas locekļu diskrimināciju, 
tādu programmu izstrādi un ieviešanu, kuru 
mērķis būtu apkarot visas uz sociālo 
izcelsmi balstītās vardarbības formas;

18. aicina dalībvalstis sekmēt tādu 
pasākumu pieņemšanu, kas atbalstītu
jauniešus, kuri saskaras ar socializācijas 
problēmām, cīņu pret viņu izcelsmes 
kopienas locekļu diskrimināciju, tādu 
programmu izstrādi un ieviešanu, kuru 
mērķis būtu apkarot visas uz sociālo 
izcelsmi balstītās vardarbības formas;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka jauniešiem, kas dzīvo 
nabadzībā, pastāv lielāks risks saskarties 
ar problēmām, un aicina kompetentās 
iestādes plānot darbu ar grūtībās 
nonākušām ģimenēm kā alternatīvu 
bērna nodošanai audzināšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka jauniešiem, kas dzīvo 
nabadzībā, pastāv lielāks risks saskarties ar 
problēmām, un aicina kompetentās iestādes 
plānot darbu ar grūtībās nonākušām 
ģimenēm kā alternatīvu bērna nodošanai 
audzināšanā;

19. uzsver, ka jauniešiem, kas dzīvo 
nabadzībā, pastāv lielāks risks saskarties ar 
problēmām, un aicina dalībvalstu
kompetentās iestādes plānot darbu ar 
grūtībās nonākušām ģimenēm kā 
alternatīvu bērna nodošanai audzināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a norāda, ka, lai palielinātu bērnu un 
jauniešu izredzes dzīvē, ārkārtīgi svarīgi ir 
cīnīties pret nabadzību un diskrimināciju, 
nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi 
kvalitatīvai izglītībai, mājokļiem, 
jauniešiem paredzētiem pakalpojumiem
utt.;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. liecina par pedagoģisko nozīmi, kāda 
ir pusaudžu uzklausīšanai, lai izvairītos 
no „aklas” drošības politikas, to pierāda 
Eiropas projekts „Vai zināt, kur šobrīd 
atrodas jūsu bērns?” kā profilakses 
līdzeklis;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. liecina par pedagoģisko nozīmi, kāda ir 
pusaudžu uzklausīšanai, lai izvairītos no 
„aklas” drošības politikas, to pierāda 
Eiropas projekts „Vai zināt, kur šobrīd 
atrodas jūsu bērns?” kā profilakses 
līdzeklis;

20. liecina par pedagoģisko nozīmi, kāda ir 
pusaudžu uzklausīšanai, lai atbilstīgi 
risinātu nepilngadīgo noziedzības 
problēmu, to pierāda Eiropas projekts „Vai 
zināt, kur šobrīd atrodas jūsu bērns?” kā 
profilakses līdzeklis;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. liecina par pedagoģisko nozīmi, kāda ir 
pusaudžu uzklausīšanai, lai izvairītos no 
„aklas” drošības politikas, to pierāda 
Eiropas projekts „Vai zināt, kur šobrīd 
atrodas jūsu bērns?” kā profilakses 
līdzeklis;

20. liecina par vecāku aktīvu iesaistīšanos 
nepilngadīgo noziedzības novēršanā;
atzīst pedagoģisko nozīmi, kāda ir valsts 
izpratnes veidošanas kampaņām vai 
palīdzības līnijām, kuru uzdevums ir 
palīdzēt vecākiem „lasīt signālus, ko viņu 
bērni dod ar savu uzvedību; iesaka, 
izstrādājot un uzsākot sabiedrības 
informēšanas kampaņas par jauniešu
noziedzību, iesaistīt pusaudžus un 
vecākus, lai izvairītos no „aklas” drošības 
politikas, to pierāda Eiropas projekts „Vai 
zināt, kur šobrīd atrodas jūsu bērns?”;

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzsver, ka bieži sieviešu un vīriešu 
vajadzības atšķiras;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzsver, ka bieži sieviešu un vīriešu 
vajadzības atšķiras;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 91
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzsver, ka bieži sieviešu un vīriešu 
vajadzības atšķiras;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Anna Záborská
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Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a norāda, ka nesen veikti pētījumi 
liecina par to, ka tēvi, kuri iesaistās sava 
bērna dzīvē jau dzemdību laikā, vai tūlīt 
pēc tām, turpmākajos gados daudz aktīvāk 
piedalās bērna audzināšanā; šajā 
sakarībā norāda uz nepieciešamību 
novērst pastāvošās dzimumu darba 
samaksas atšķirības, kas ietekmē 
dzemdību atvaļinājuma, maternitātes un 
paternitātes atvaļinājuma, bērna 
kopšanas atvaļinājuma un ģimenes 
atvaļinājuma izmantošanas iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a pieprasa izpētīt meiteņu un jaunu 
sieviešu noziedzības raksturu un cēloņus, 
lai palīdzētu formulēt politikas nostādnes, 
kas būtu piemērotas likumpārkāpējām 
sievietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina iestādes padziļināt savas 
zināšanas par puišu un vīriešu paustajām 
vajadzībām iespēju vienlīdzības jomā un 
par darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina iestādes padziļināt savas 
zināšanas par puišu un vīriešu paustajām 
vajadzībām iespēju vienlīdzības jomā un 
par darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 96
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka būtiski ir veicināt 
ģimenei draudzīgas politikas jomas 
(tostarp arī ar jauniem uzņēmumu 
sociālās atbildības kritērijiem), jo īpaši 
attiecībā uz vienvecāka ģimenēm, lai 
nodrošinātu tām nepieciešamos apstākļus 
darba un privātās dzīves līdzsvarošanai;

Or. it
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Grozījums Nr. 97
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus sniegt labāku atalgojumu 
agrīnās bērnības vecuma un izglītības 
nozares profesijās strādājošajiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 98
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus sniegt labāku atalgojumu 
agrīnās bērnības vecuma un izglītības 
nozares profesijās strādājošajiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 
sniegt labāku atalgojumu agrīnās bērnības 
vecuma un izglītības nozares profesijās 
strādājošajiem;

23. aicina dalībvalstis, sociālos partnerus 
un privātās izglītības sektoru analizēt 
iespējas nodrošināt atbilstīgu atalgojumu 
agrīnās bērnības vecuma un izglītības 
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nozares profesijās strādājošajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 
sniegt labāku atalgojumu agrīnās 
bērnības vecuma un izglītības nozares 
profesijās strādājošajiem;

23. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 
piedāvāt vecākiem plašākas iespējas jau 
no agras bērnības iesaistīties savu bērnu 
dzīvē, nodrošinot atbilstīgu maternitātes 
un paternitātes atvaļinājumu, aprūpes 
atvaļinājumu un iespējas gan mātēm, gan 
tēviem pieskaņot darba laiku savu 
aprūpes pienākumu veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 
sniegt labāku atalgojumu agrīnās bērnības 
vecuma un izglītības nozares profesijās 
strādājošajiem;

23. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 
organizēt atbilstīgus profesionālās 
apmācības kursus un sniegt labāku 
atalgojumu agrīnās bērnības vecuma un 
izglītības nozares profesijās strādājošajiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Norica Nicolai



AM\875920LV.doc PE470.088v01-00 49/60 AM\

LV

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina iestādes apsvērt nacionālo 
bagātību veidošanu ar sieviešu un vīriešu 
mājsaimniecības darbu, lai pārbaudītu, 
vai pastāv uz dzimumu balstīta 
diskriminācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina iestādes apsvērt nacionālo 
bagātību veidošanu ar sieviešu un vīriešu 
mājsaimniecības darbu, lai pārbaudītu, 
vai pastāv uz dzimumu balstīta 
diskriminācija;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina iestādes apsvērt nacionālo 
bagātību veidošanu ar sieviešu un vīriešu 
mājsaimniecības darbu, lai pārbaudītu, 
vai pastāv uz dzimumu balstīta 
diskriminācija;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina iestādes atzīt profesionālo un 
ārpusprofesionālo darbību, īpaši šādu 
sieviešu darbību, „dzīves cikla” ziņā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 106
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina iestādes atzīt profesionālo un 
ārpusprofesionālo darbību, īpaši šādu 
sieviešu darbību, „dzīves cikla” ziņā;

25. aicina dalībvalstis un iestādes analizēt 
iespēju valsts sociālās aizsardzības 
sistēmās ņemt vērā profesionālo un 
ārpusprofesionālo darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina dalībvalstis izveidot 
pāraudzināšanas un sociālās 
reintegrācijas programmas, kas 
paredzētas gados jauniem noziedzniekiem, 
un piemērot „nulles tolerances” 
tiesībaizsardzības politiku pret tiem 

svītrots
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pieaugušajiem, neņemot vērā viņu sociālo 
statusu, kuri mudina pusaudžus uz 
noziedzību, īpaši sekmējot piekļuvi 
stiprajām narkotikām, marihuānai un 
citiem kaitīgiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina dalībvalstis izveidot 
pāraudzināšanas un sociālās reintegrācijas 
programmas, kas paredzētas gados jauniem 
noziedzniekiem, un piemērot „nulles 
tolerances” tiesībaizsardzības politiku pret 
tiem pieaugušajiem, neņemot vērā viņu 
sociālo statusu, kuri mudina pusaudžus uz 
noziedzību, īpaši sekmējot piekļuvi 
stiprajām narkotikām, marihuānai un 
citiem kaitīgiem produktiem;

26. aicina dalībvalstis izveidot 
audzināšanas un sociālās reintegrācijas 
programmas, kas paredzētas gados jauniem 
noziedzniekiem, un piemērot „nulles 
tolerances” tiesībaizsardzības politiku pret 
tiem pieaugušajiem, neņemot vērā viņu 
sociālo statusu, kuri mudina pusaudžus uz 
noziedzību, īpaši sekmējot piekļuvi 
stiprajām narkotikām, marihuānai un 
citiem kaitīgiem produktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina dalībvalstis izveidot 
pāraudzināšanas un sociālās reintegrācijas 
programmas, kas paredzētas gados jauniem 
noziedzniekiem, un piemērot „nulles 
tolerances” tiesībaizsardzības politiku pret 
tiem pieaugušajiem, neņemot vērā viņu 
sociālo statusu, kuri mudina pusaudžus uz 

26. aicina dalībvalstis izveidot 
pāraudzināšanas un sociālās reintegrācijas 
programmas, kas paredzētas gados jauniem 
noziedzniekiem, un piemērot „nulles 
tolerances” tiesībaizsardzības politiku pret 
tiem pieaugušajiem, neņemot vērā viņu 
sociālo statusu, kuri mudina pusaudžus uz 
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noziedzību, īpaši sekmējot piekļuvi 
stiprajām narkotikām, marihuānai un 
citiem kaitīgiem produktiem;

noziedzību, īpaši sekmējot piekļuvi 
narkotikām;

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina dalībvalstis ņemt vērā to, ka 
meitenes ir neliela daļa no 
nepilngadīgajiem noziedzniekiem, un atzīt 
nepieciešamību pielāgot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem nepilngadīgās sievietes 
likumpārkāpējas tiek turētas 
apcietinājumā, tiesātas un sodītas;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina dalībvalstis īpašu uzmanību 
pievērst ģimenēm un skolām; 
nepilngadīgo vispārīgajai un 
profesionālajai izglītībai, kā arī 
tālākizglītībai; bērnu ārpusskolas 
aktivitātēm; nodarbinātībai; nepilngadīgo, 
viņu vecāku, skolotāju un citu speciālistu 
izglītošanai par juridiskajiem 
jautājumiem; informācijas sniegšanai 
par narkotiku ietekmi un neformālajām 
jauniešu grupām, kā arī psiholoģiskas 
palīdzības sniegšanai bērniem un viņu 
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vecākiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 112
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b aicina visas valsts, sabiedriskās un 
privātās iestādes, piemēram, skolas, par 
kavējumiem atbildīgos darbiniekus, 
policiju, atbalsta aģentūras un citas 
iestādes, pārraugot nepilngadīgo 
noziedzību, veicot profilaktiskus 
pasākumus un risinot ar to saistītas 
problēmas, rūpīgi apzināties, ka starp 
zēniem un meitenēm pastāv atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina dalībvalstis paplašināt 
pasākumus, kuru mērķis ir jauniešu vidū 
novērst vardarbību dzimuma dēļ, īstenojot 
īpašus pasākumus izglītības jomā, un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, uzlabojot sadarbību starp šo 
problēmu skartajām personām un 
sabiedrības elementiem, piemēram, ģimeni, 
skolu, sabiedrisko telpu un plašsaziņas 
līdzekļiem; uzsver to, cik svarīgi ir veikt 
informatīvas kampaņas par dažādajiem pret 
sievietēm vērtiem vardarbības veidiem un 

27. aicina dalībvalstis paplašināt 
pasākumus, kuru mērķis ir jauniešu vidū 
novērst vardarbību dzimuma dēļ, īstenojot 
īpašus pasākumus izglītības jomā, un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, uzlabojot sadarbību starp šo 
problēmu skartajām personām un 
sabiedrības elementiem, piemēram, ģimeni, 
skolu, sabiedrisko telpu, plašsaziņas 
līdzekļiem un jauniešu apvienībām;
uzsver to, cik svarīgi ir veikt informatīvas 
kampaņas par dažādajiem pret sievietēm 
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apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus;

vērtiem vardarbības veidiem un apkarot ar 
dzimumu saistītus aizspriedumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina dalībvalstis paplašināt 
pasākumus, kuru mērķis ir jauniešu vidū 
novērst vardarbību dzimuma dēļ, īstenojot 
īpašus pasākumus izglītības jomā, un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, uzlabojot sadarbību starp šo 
problēmu skartajām personām un 
sabiedrības elementiem, piemēram, ģimeni, 
skolu, sabiedrisko telpu un plašsaziņas 
līdzekļiem; uzsver to, cik svarīgi ir veikt 
informatīvas kampaņas par dažādajiem pret
sievietēm vērtiem vardarbības veidiem un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt pasākumus, kuru mērķis ir 
jauniešu vidū novērst vardarbību dzimuma 
dēļ, īstenojot īpašus pasākumus izglītības 
jomā, un apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, uzlabojot sadarbību starp šo 
problēmu skartajām personām un 
sabiedrības elementiem, piemēram, ģimeni, 
skolu, sabiedrisko telpu, plašsaziņas 
līdzekļiem; uzsver to, cik svarīgi ir veikt 
informatīvas kampaņas par dažādajiem pret 
sievietēm vērtiem vardarbības veidiem un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina dalībvalstis paplašināt 
pasākumus, kuru mērķis ir jauniešu vidū 
novērst vardarbību dzimuma dēļ, īstenojot 
īpašus pasākumus izglītības jomā, un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, uzlabojot sadarbību starp šo 

27. aicina dalībvalstis paplašināt 
pasākumus, kuru mērķis ir jauniešu vidū 
novērst vardarbību dzimuma dēļ, īstenojot 
īpašus pasākumus izglītības jomā, un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, uzlabojot sadarbību starp šo 
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problēmu skartajām personām un
sabiedrības elementiem, piemēram, ģimeni, 
skolu, sabiedrisko telpu un plašsaziņas 
līdzekļiem; uzsver to, cik svarīgi ir veikt 
informatīvas kampaņas par dažādajiem pret 
sievietēm vērtiem vardarbības veidiem un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus;

problēmu skartajām personām un 
sabiedrības elementiem, piemēram, ģimeni, 
skolu, sabiedrisko telpu un plašsaziņas 
līdzekļiem; uzsver to, cik svarīgi ir veikt 
informatīvas kampaņas par dažādajiem pret 
sievietēm vērtiem vardarbības veidiem un 
apkarot ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus; aicina Komisiju un 
dalībvalstis izveidot datubāzi, kurā 
apkopot ieteikumus par nepilngadīgo 
noziedzības novēršanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 116
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina dalībvalstis atbalstīt un 
veicināt darbības programmas, kas 
uzsāktas sadarbībā ar Eiropas Ģimeņu 
aliansi; lūdz Komisiju ātrāk izstrādāt 
instrumentus, ar ko sistematizēt 
veiksmīgas prakses un pētījumu apmaiņu 
šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina iestādes atzīt, ka ģimenes loka 
locekļiem ir nozīmīga audzinošā loma, 
pievēršoties gados vecāku personu, kas 
vairs nav darba tirgū, lomai;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 118
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a mudina dalībvalstis gadījumos, kad 
bērns vai jaunietis ir jāņem aprūpē un 
jāizmitina ārpus ģimenes, meklēt 
risinājumus, kas pēc iespējas vairāk būtu 
orientēti uz ģimeni, nevis pieņemt 
centralizētus institucionālus risinājumus;

Or. fi

Grozījums Nr. 119
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a aicina dalībvalstis ieviest skolām 
domātas programmas, kuras pievērstos 
skolās valdošā sociālā klimata, konfliktu 
risināšanas un vidutāja prasmju 
uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valsts varas pārstāvjus darīt 
visu nepieciešamo, lai uzlabotu sieviešu 
un vīriešu iespējas izvēlēties ģimenes un 
darba dzīves saskaņošanas veidus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valsts varas pārstāvjus darīt visu 
nepieciešamo, lai uzlabotu sieviešu un 
vīriešu iespējas izvēlēties ģimenes un darba 
dzīves saskaņošanas veidus;

29. aicina valsts varas pārstāvjus darīt visu 
nepieciešamo, lai dotu sievietēm un 
vīriešiem iespējas saskaņot ģimenes un 
darba dzīvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valsts varas pārstāvjus darīt visu 
nepieciešamo, lai uzlabotu sieviešu un 
vīriešu iespējas izvēlēties ģimenes un darba 
dzīves saskaņošanas veidus;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis darīt 
visu nepieciešamo, lai dotu sievietēm un 
vīriešiem iespējas labāk saskaņot ģimenes 
un darba dzīvi, tostarp piedāvājot 
atbilstīgu maternitātes un paternitātes 
atvaļinājumu, bērna kopšanas, kā arī 
aprūpes atvaļinājumu un nodrošinot 
atbilstīgu piekļuvi cenas ziņā 
pieņemamiem bērnu aprūpes 
pakalpojumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 123
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valsts varas pārstāvjus darīt visu 
nepieciešamo, lai uzlabotu sieviešu un 
vīriešu iespējas izvēlēties ģimenes un darba 
dzīves saskaņošanas veidus;

29. aicina valsts varas pārstāvjus darīt visu 
nepieciešamo, lai uzlabotu sieviešu un 
vīriešu iespējas izvēlēties ģimenes un darba 
dzīves saskaņošanas veidus, lai viņi varētu 
pilnvērtīgāk īstenot savu vecāku atbildību, 
pienācīgi ņemto vērā sieviešu un vīriešu 
līdztiesības principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina dalībvalstis atbalstīt fiskālo 
politiku, kurā ņemtas vērā finansiālās 
saistības, jo īpaši izmaksas, kas saistītas 
ar dažādiem bērnu pieskatīšanas veidiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina dalībvalstis atbalstīt fiskālo 
politiku, kurā ņemtas vērā finansiālās 
saistības, jo īpaši izmaksas, kas saistītas ar 
dažādiem bērnu pieskatīšanas veidiem;

30. aicina dalībvalstis atbalstīt fiskālo 
politiku, kurā tiktu veicināta lielāku 
līdzekļu piešķiršana izmaksām, kas 
saistītas ar dažādiem bērnu pieskatīšanas 
veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis vēl vairāk palielināt izpratni 
par drošību internetā un uzsākt tai veltītas 
kampaņas un programmas. Turklāt tajās 
galvenā vērība jāvelta vecāku izglītošanai 
par to, kādus draudus rada tas, ka bērni 
neierobežoti var lietot internetu, un kā 
viņus pasargāt no prettiesīgas un kaitīgas 
internetā pieejamās informācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pieņemt konstruktīvus sieviešu un vīriešu 
atbalsta pasākumus, piemēram, lai 
atvieglotu viņu atgriešanos darbā pēc 
vecāku pienākumu pildīšanas posma, 
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atbalstot tādus politiskus pasākumus, 
kuru mērķis ir veicināt (re-)integrāciju 
darba tirgū, ļaujot viņiem atgūt finansiālu 
neatkarību;

Or. fr


