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Amendement 1
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de aanbeveling van het Comité 
van ministers van de Raad van Europa 
aan de lidstaten betreffende de nieuwe 
wijzen van omgaan met jeugdcriminaliteit 
en de rol van het jeugdrecht (Rec(2003)
20) van 24 september 2003,

Or. en

Amendement 2
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Groenboek "De geestelijke 
gezondheid van de bevolking verbeteren -
Naar een strategie inzake geestelijke 
gezondheid voor de Europese Unie" 
(COM(2005)0484), waarin met name 
wordt ingegaan op de kosten van de 
overheid die gedragsstoornissen bij 
kinderen met zich meebrengen voor het 
strafrechtelijke en het rechtsstelsel,

Or. fr

Amendement 3
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de benadering van de Commissie 
met betrekking tot de EU-strategie voor de 
rechten van het kind en de reactie van het 
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Parlement daarop van 16 januari 2008,

Or. en

Amendement 4
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de 
commissaris voor de mensenrechten van 
de Raad van Europa over "Children and 
juvenile justice: proposals for 
improvement", CommDH/IssuePaper 
(2009)1 van 19 juni 2009,

Or. fr

Amendement 5
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de aanbeveling van het Comité 
van ministers van de Raad van Europa 
betreffende sociale reacties op 
jeugdcriminaliteit (Rec(87) 20) van 
17 september 1987,

Or. en

Amendement 6
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien document 17593/09 CRIMORG 
187 van de Raad van de Unie van 
15 december 2009,
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Or. fr

Amendement 7
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
over "Criminaliteitspreventie in de 
Europese Unie" (COM(2004)0165),

Or. fr

Amendement 8
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité over "De 
preventie en aanpak van 
jeugdcriminaliteit en de rol van 
jeugdrechters in de Europese Unie"1,

Or. fr

Amendement 9
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 21 juni 2007 
over jeugddelinquentie: de rol van de 
vrouw, het gezin en de samenleving2,

Or. en

                                               
1 PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75.
2 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 344.
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Amendement 10
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wenst een discussie op gang te brengen 
over het beleid voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt om de mannen en vrouwen 
die dat willen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan openbare en individuele 
acties met als doel om een halt toe te 
roepen aan criminaliteit en onwenselijk
gedrag onder jongeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wenst een discussie op gang te brengen 
over het beleid voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt om de mannen en vrouwen 
die dat willen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan openbare en individuele 
acties met als doel om een halt toe te 
roepen aan criminaliteit en onwenselijk 
gedrag onder jongeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wenst een discussie op gang te brengen 1. wenst een discussie op gang te brengen 
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over het beleid voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt om de mannen en vrouwen 
die dat willen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan openbare en individuele 
acties met als doel om een halt toe te 
roepen aan criminaliteit en onwenselijk 
gedrag onder jongeren;

over het beleid voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt om de mannen en vrouwen 
die dat willen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan openbare en individuele 
acties met als doel het terugdringen van de 
ontwikkeling van criminaliteit, met name 
geweldpleging, en de toename van 
onwenselijk gedrag onder jongeren, dat 
zich uit in de vorm van een zorgwekkend 
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en 
aan tolerantie;

Or. de

Amendement 13
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wenst een discussie op gang te brengen 
over het beleid voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt om de mannen en vrouwen 
die dat willen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan openbare en individuele 
acties met als doel om een halt toe te 
roepen aan criminaliteit en onwenselijk
gedrag onder jongeren;

1. wenst een discussie op gang te brengen 
over het beleid voor gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt om de mannen en vrouwen 
die dat willen in staat te stellen actief deel 
te nemen aan openbare en individuele 
acties met als doel om een halt toe te 
roepen aan criminaliteit en onwenselijk 
gedrag onder jongeren, om een 
persoonlijke en sociale identiteit te 
ontwikkelen;

Or. lt

Amendement 14
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. overwegende dat met betrekking tot 
zorgtaken moet worden nagedacht over 
het begrip discriminatie dat verband 
houdt met het salarisverschil tussen 
mannen en vrouwen (gender pay gap), 
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hetgeen van invloed is op het opnemen 
van zwangerschaps-, vaderschaps-, 
ouderschaps- of gezinsverlof, om na te 
gaan of deze discriminatie een vorm van 
discriminatie op grond van geslacht is; 

Or. fr

Amendement 15
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat in artikel 18, lid 1 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind wordt gesteld dat ouders de eerste 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
opvoeding en ontwikkeling van hun kind; 
het belang van hun kind is hun allereerste 
zorg. De staat wordt ertoe verplicht om 
ouders bij te staan bij het opvoeden van 
hun kinderen;

2. wijst erop dat in artikel 18, lid 1 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind wordt gesteld dat ouders de eerste 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
opvoeding en ontwikkeling van hun kind; 
het belang van hun kind is hun allereerste 
zorg;

Or. en

Amendement 16
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat in artikel 18, lid 1 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind wordt gesteld dat ouders de eerste 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
opvoeding en ontwikkeling van hun kind; 
het belang van hun kind is hun allereerste 
zorg. De staat wordt ertoe verplicht om 
ouders bij te staan bij het opvoeden van 
hun kinderen;

2. wijst erop dat in artikel 18, lid 1 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind wordt gesteld dat ouders de eerste 
verantwoordelijkheid hebben om in de 
behoeften van hun kinderen te voorzien, 
hun belangen te behartigen en voor hun 
welzijn te zorgen; wijst er voorts op dat de 
staten die partij zijn zich ertoe hebben 
verplicht om ouders zoveel mogelijk bij te 
staan bij het vervullen van hun ouderlijke 
plichten;

Or. de
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Amendement 17
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat in artikel 18, lid 1 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het
kind wordt gesteld dat ouders de eerste 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
opvoeding en ontwikkeling van hun kind; 
het belang van hun kind is hun allereerste 
zorg. De staat wordt ertoe verplicht om 
ouders bij te staan bij het opvoeden van 
hun kinderen;

2. wijst erop dat in artikel 18, lid 1 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind het beginsel is verankerd dat ouders
of, al naargelang het geval, wettige 
voogden, de eerste verantwoordelijkheid 
hebben voor de opvoeding en ontwikkeling 
van hun kind; het belang van hun kind is 
hun allereerste zorg. De staat wordt ertoe
verplicht om dit beginsel te doen naleven;

Or. en

Amendement 18
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst er nogmaals op dat 
onderwijzers en andere verzorgers 
cruciale buffers kunnen zijn die kinderen 
voor geweld en crimineel gedrag 
behoeden;

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat verdachten, met 
inbegrip van jeugdige verdachten, 
onschuldig zijn totdat het tegendeel is 
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bewezen en dat zij alle rechten inzake een 
eerlijk proces genieten die zijn neergelegd 
in het Handvest van de grondrechten en 
het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens; is sterk voorstander van de 
Routekaart voor procedurele rechten en 
ziet uit naar het verwachte voorstel van de 
Commissie betreffende kwetsbare 
verdachten;

Or. en

Amendement 20
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat deze internationale 
instellingen niet voldoende rekening 
houden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie en niet 
met dezelfde openheid de kwestie van de 
noodzakelijke algemene voorwaarden ter 
sprake brengen zonder direct of indirect 
de mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt te discrimineren;

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat deze internationale 
instellingen niet voldoende rekening 
houden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie en niet met 
dezelfde openheid de kwestie van de 
noodzakelijke algemene voorwaarden ter 
sprake brengen zonder direct of indirect 
de mannen en vrouwen op de 

3. wijst erop dat deze internationale 
instellingen niet voldoende rekening 
houden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie;



AM\875920NL.doc 11/57 PE470.088v01-00

NL

arbeidsmarkt te discrimineren;

Or. en

Amendement 22
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat deze internationale 
instellingen niet voldoende rekening 
houden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie en niet met 
dezelfde openheid de kwestie van de
noodzakelijke algemene voorwaarden ter 
sprake brengen zonder direct of indirect de 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te 
discrimineren;

3. wijst erop dat de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie nog steeds 
niet aan een grondig wetenschappelijk 
onderzoek zijn onderworpen, zodat er 
geen modellen bestaan voor een 
alomvattende aanpak van de oorzaken 
van dat probleem; is van mening dat in 
het debat tot dusver niet uitdrukkelijk
wordt gediscussieerd over de 
noodzakelijke algemene voorwaarden
zonder direct of indirect de mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt te 
discrimineren;

Or. de

Amendement 23
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat deze internationale 
instellingen niet voldoende rekening 
houden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie en niet met 
dezelfde openheid de kwestie van de 
noodzakelijke algemene voorwaarden ter 
sprake brengen zonder direct of indirect de 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te 
discrimineren;

3. wijst erop dat zowel lidstaten als 
Europese en internationale instellingen 
niet voldoende rekening houden met de 
sociaaleconomische aspecten van 
jeugddelinquentie en niet met dezelfde 
openheid de kwestie van de noodzakelijke 
algemene voorwaarden ter sprake brengen 
zonder direct of indirect de mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt te 
discrimineren;

Or. en
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Amendement 24
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat deze internationale 
instellingen niet voldoende rekening 
houden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie en niet met 
dezelfde openheid de kwestie van de 
noodzakelijke algemene voorwaarden ter 
sprake brengen zonder direct of indirect 
de mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt te discrimineren;

3. wijst erop dat rekening moet worden 
gehouden met de sociaaleconomische 
aspecten van jeugddelinquentie en dat het 
stigmatiseren van grote groepen van de 
bevolking moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 25
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat een objectieve 
inschatting moet worden gemaakt van de 
toegevoegde macro-economische waarde 
van langetermijnmaatregelen die erop zijn 
gericht jeugddelinquentie te voorkomen 
door de sociale cohesie en het 
maatschappelijk welzijn te versterken en 
te handhaven;

Or. en

Amendement 26
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. maakt zich zorgen over het feit dat op 
de arbeidsmarkt sprake is van een tendens 

Schrappen
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om mannen en vrouwen te onderwerpen 
aan steeds strengere eisen teneinde betere 
prestaties te behalen, wat indruist tegen 
het streven van de Europese Unie naar 
een concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens 
in zijn relaties;

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. maakt zich zorgen over het feit dat op 
de arbeidsmarkt sprake is van een tendens 
om mannen en vrouwen te onderwerpen 
aan steeds strengere eisen teneinde betere 
prestaties te behalen, wat indruist tegen 
het streven van de Europese Unie naar 
een concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens 
in zijn relaties;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. maakt zich zorgen over het feit dat op 
de arbeidsmarkt sprake is van een tendens 
om mannen en vrouwen te onderwerpen 
aan steeds strengere eisen teneinde betere 
prestaties te behalen, wat indruist tegen 
het streven van de Europese Unie naar 
een concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens 
in zijn relaties;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 29
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. maakt zich zorgen over het feit dat op 
de arbeidsmarkt sprake is van een tendens 
om mannen en vrouwen te onderwerpen 
aan steeds strengere eisen teneinde betere 
prestaties te behalen, wat indruist tegen 
het streven van de Europese Unie naar 
een concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens 
in zijn relaties;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. maakt zich zorgen over het feit dat op de 
arbeidsmarkt sprake is van een tendens om 
mannen en vrouwen te onderwerpen aan 
steeds strengere eisen teneinde betere 
prestaties te behalen, wat indruist tegen het 
streven van de Europese Unie naar een 
concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens in 
zijn relaties;

4. maakt zich zorgen over het feit dat op de 
arbeidsmarkt sprake is van een tendens om 
mannen en vrouwen te onderwerpen aan 
steeds strengere eisen teneinde betere 
prestaties te behalen, ook op een manier 
die een te hoge werkdruk, stress en burn-
out tot gevolg heeft, wat indruist tegen het 
streven van de Europese Unie naar een 
concurrerende sociale economie die is 
aangepast aan de behoeften van de mens in 
zijn relaties;

Or. fi

Amendement 31
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat het voor het 
voorkomen van crimineel gedrag 
noodzakelijk is dat ouders, leraren en 
sociaal werkers voldoen aan de behoeften 
van kinderen aan veiligheid en een 
ondersteunende omgeving, aan positieve 
rolmodellen en bescherming tegen 
geweld;

Or. en

Amendement 32
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat het formele 
onderwijsstelsel een cruciale rol kan 
spelen bij de bewustmaking met 
betrekking tot geweld tegen vrouwen en 
bij het doorbreken en uitbannen van 
genderstereotypen; is van mening dat het 
uitbannen van gendergebaseerde 
stereotypen in leerplannen en training in 
de omgang met agressief gedrag alsmede 
scholing op het gebied van 
genderbewustzijn voor leraren en speciale 
cursussen over mensenrechten, met 
inbegrip van de rechten van vrouwen, 
voorbeelden van veelbelovende praktijken 
zijn; 

Or. en

Amendement 33
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule
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Ontwerpresolutie Amendement

5. neemt de volgende definities aan van de 
"Standaard minimumregels van de 
Verenigde Naties voor de administratie 
van jeugdrechtbanken (regels van 
Peking)"1, het enige internationale 
instrument waarin wordt ingegaan op een 
definitie voor 'jeugddelinquentie'
(paragraaf 2.2):

5. hecht zijn goedkeuring aan de volgende 
definitie van 'jeugddelinquentie' van de 
Raad van Europa:1

'jeugd' heeft betrekking op personen die 
weliswaar de leeftijd hebben bereikt 
waarop zij strafrechtelijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld, maar nog niet 
meerderjarig zijn; in ruimere zin kunnen 
hieronder ook personen vallen die dicht 
onder respectievelijk boven deze 
leeftijdsgrenzen vallen;
onder 'delinquentie' wordt verstaan 
handelingen die onder het strafrecht 
vallen; in sommige landen wordt 
hieronder eveneens verstaan antisociaal 
en/of afwijkend gedrag waarop het 
bestuurs- of burgerlijk recht van 
toepassing is;
'jeugdrecht' wordt gedefinieerd als 
formele component van een breder stelsel 
voor het aanpakken van 
jeugdcriminaliteit; naast de jeugdrechter 
behoren hiertoe officiële organen of 
diensten zoals de politie, het openbaar 
ministerie, de advocatuur, de reclassering 
en penitentiaire inrichtingen, die nauw 
samenwerken met aanverwante instanties 
zoals gezondheids-, sociale en 
welzijnsdiensten en non-gouvernementele 
organen, bijvoorbeeld op het gebied van 
slachtofferhulp en hulp aan getuigen;

Or. en

Amendement 34
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat jeugddelinquentie een 

                                               
1 Resolutie 40/33 van de Algemene Vergadering van de VN van 29 november 1985.
1 Raad van Europa, Children and Juvenile Justice, oktober 2009.
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specifiek onderdeel is van criminaliteit in 
het algemeen, waarvan de mate als een 
van de indicatoren voor de 
maatschappelijke, morele gezondheid 
wordt beschouwd;

Or. lt

Amendement 35
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, het misbruiken van 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, afwijkend eetgedrag, 
uitwassen waarbij jongeren zowel dader 
als slachtoffer kunnen zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, het misbruiken van 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, afwijkend eetgedrag, 
uitwassen waarbij jongeren zowel dader als 

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die worden bevorderd door 
internet, misbruik van producten die 
worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd, uitwassen waarbij jongeren 
zowel dader als slachtoffer kunnen zijn;
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slachtoffer kunnen zijn;

Or. en

Amendement 37
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, het misbruiken van 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, afwijkend eetgedrag, 
uitwassen waarbij jongeren zowel dader 
als slachtoffer kunnen zijn;

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en pornografie, waaraan 
jongeren vooral via het internet worden 
blootgesteld, het misbruiken van producten 
die worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd, afwijkend eetgedrag, dat 
veelal het resultaat is van bewust of 
onbewust door de naaste omgeving 
uitgeoefende druk in combinatie met een 
niet in voldoende mate bevorderd gevoel 
van eigenwaarde, alsmede allerlei andere 
uitwassen;

Or. de

Amendement 38
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, het misbruiken van 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, afwijkend eetgedrag, 
uitwassen waarbij jongeren zowel dader 

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, pesterijen en 
intimidatie en blootstelling aan 
pornografie, het misbruiken van producten 
die worden gerookt, gedronken of 
geïnjecteerd;
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als slachtoffer kunnen zijn;

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die vooral worden bevorderd 
door internet, het misbruiken van 
producten die worden gerookt, gedronken 
of geïnjecteerd, afwijkend eetgedrag, 
uitwassen waarbij jongeren zowel dader als 
slachtoffer kunnen zijn;

6. benadrukt dat jeugddelinquentie ook 
verband houdt met gevaarlijke spelletjes, 
gendergeweld, verkrachtingen en 
groepsverkrachtingen, vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan 
pornografie die met name worden
verspreid door internet, en met het gebruik 
van alcohol en drugs, uitwassen waarbij 
jongeren zowel dader als slachtoffer 
kunnen zijn;

Or. fr

Amendement 40
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
jongeren een dubbel risico lopen het 
slachtoffer van geweld te worden; wijst 
erop dat jongeren blijkens 
wetenschappelijke statistieken vaker zijn 
blootgesteld aan geweld door 
volwassenen, maar dat tegelijkertijd 
geweldpleging door jongeren 
voornamelijk gericht is tegen 
leeftijdgenoten;

Or. de
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Amendement 41
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

7. wijst nogmaals op zijn standpunt dat 
"het lastig is de oorzaken van delinquent 
gedrag bij minderjarigen in absolute 
termen te catalogiseren"1.

7. wijst nogmaals op zijn standpunt dat het 
lastig is de oorzaken van delinquent gedrag 
bij minderjarigen in absolute termen te 
catalogiseren, aangezien de factoren die 
tot antisociale en uiteindelijk tot criminele 
gedragsvormen leiden, van geval tot geval 
verschillen, daar zij mede worden bepaald
door de ervaringen van de betrokken 
kinderen of jongeren en factoren die een 
centrale rol spelen in hun ontwikkeling, 
namelijk het gezin, de school, de 
vriendenkring en de algemene 
economische en sociale omstandigheden1;

Or. en

Amendement 42
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst nogmaals op zijn standpunt dat 
"het lastig is de oorzaken van delinquent 
gedrag bij minderjarigen in absolute 
termen te catalogiseren"2.

7. wijst nogmaals op zijn standpunt dat 
"het lastig is de oorzaken van delinquent 
gedrag bij minderjarigen in absolute 
termen te catalogiseren"1; vestigt in dit 
verband speciaal de aandacht op de 
noodzaak om de aard en oorzaken van 
criminaliteit onder meisjes en jonge 
vrouwen te onderzoeken teneinde bij te 
dragen tot de uitwerking van een beleid 
dat is afgestemd op vrouwelijke 
delinquenten;

Or. en

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en 
de samenleving, PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 344.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en 
de samenleving, PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 344.
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Amendement 43
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. maakt zich de door het EESC genoemde 
oorzaken eigen: - Veel jeugdige 
delinquenten komen uit een ontwricht 
gezin ('broken home') of uit een gezin dat 
moeite heeft met het combineren van zorg 
en arbeid, hetgeen steeds vaker resulteert
in weinig aandacht voor de kinderen of 
ertoe leidt dat geen grenzen worden gesteld 
of toezicht wordt uitgeoefend; -
sociaaleconomische marginalisering of 
armoede; - absenteïsme en slechte 
schoolresultaten; - werkloosheid onder 
jongeren; - verspreiding van gewelddadige 
beelden en handelingen door sommige 
media of in computerspelletjes; - het 
gebruik van drugs en giftige stoffen zoals 
cannabis, en het overmatige gebruik van 
alcohol; - Gebrekkig onderricht in en 
ontoereikende overdracht van sociale 
waarden en fatsoensnormen als 
eerbiediging van de regels, solidariteit, 
vrijgevigheid, verdraagzaamheid, respect 
voor anderen, vermogen tot zelfkritiek, 
inlevingsvermogen, enz. zijn in onze 
'geglobaliseerde' samenlevingen vervangen 
door meer utilitaristische waarden als 
individualisme, concurrentie of 
overconsumptie van goederen, die in 
bepaalde omstandigheden kunnen leiden
tot het ontstaan van een soort 
maatschappelijke wetteloosheid1;

8. maakt zich de door het EESC genoemde 
oorzaken eigen:

- het opgroeien in een ontwricht gezin 
('broken home') (in wetenschappelijke 
studies werd in de afgelopen decennia 
herhaaldelijk geconstateerd dat de 
criminaliteit in de bewuste leeftijdsgroep 
voor de helft of zelfs tweederde uitgaat 
van een kleine groep jongeren met 
afwijkend gedrag, die gemeen hebben dat 
zij afkomstig zijn uit kapotte gezinnen en 
niet over de fundamentele sociale 
vaardigheden beschikken die nodig zijn 
voor integratie in de samenleving; of het 
opgroeien in een gezin dat moeite heeft 
met het combineren van zorg en arbeid;
- situaties die steeds vaker resulteren in 
weinig aandacht voor de kinderen of ertoe 
leiden dat geen grenzen worden gesteld of 
toezicht wordt uitgeoefend;

- sociaaleconomische marginalisering of 
armoede;

- absenteïsme en slechte schoolresultaten;
- werkloosheid onder jongeren (integratie 
op de arbeidsmarkt en de aanwezigheid 
van vaste begeleiders blijken een positieve 
invloed te hebben, ook in gevallen waarin 
jongeren een ernstig gebrek aan sociale 
vaardigheden hebben);
- verspreiding van gewelddadige beelden 
en handelingen door sommige media of in 
computerspelletjes;

- het gebruik van drugs en giftige stoffen 
zoals cannabis, en het overmatige gebruik 
van alcohol;

                                               
1 Europees Economisch en Sociaal Comité, advies over "De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol 
van jeugdrechters in de Europese Unie", PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75.
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- gebrekkig onderricht in en ontoereikende 
overdracht van sociale waarden en 
fatsoensnormen als eerbiediging van de 
regels, solidariteit, vrijgevigheid, 
verdraagzaamheid, respect voor anderen, 
vermogen tot zelfkritiek, 
inlevingsvermogen, enz. zijn in onze 
'geglobaliseerde' samenlevingen vervangen 
door meer utilitaristische waarden als 
individualisme, concurrentie of 
overconsumptie van goederen, die in 
bepaalde omstandigheden kunnen leiden 
tot het ontstaan van een soort 
maatschappelijke wetteloosheid1;

Or. de

Amendement 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. maakt zich de door het EESC genoemde 
oorzaken eigen: - Veel jeugdige 
delinquenten komen uit een ontwricht 
gezin ('broken home') of uit een gezin dat 
moeite heeft met het combineren van zorg 
en arbeid, hetgeen steeds vaker resulteert in 
weinig aandacht voor de kinderen of ertoe 
leidt dat geen grenzen worden gesteld of 
toezicht wordt uitgeoefend; -
sociaaleconomische marginalisering of 
armoede; - absenteïsme en slechte 
schoolresultaten; - werkloosheid onder 
jongeren; - verspreiding van gewelddadige 
beelden en handelingen door sommige 
media of in computerspelletjes; - het 
gebruik van drugs en giftige stoffen zoals 
cannabis, en het overmatige gebruik van 
alcohol; - Gebrekkig onderricht in en 
ontoereikende overdracht van sociale 
waarden en fatsoensnormen als 
eerbiediging van de regels, solidariteit, 

8. maakt zich de door het EESC genoemde 
oorzaken eigen: - Veel jeugdige 
delinquenten komen uit een ontwricht 
gezin ('broken home') of uit een gezin dat 
moeite heeft met het combineren van zorg 
en arbeid, hetgeen steeds vaker resulteert in 
weinig aandacht voor de kinderen of ertoe 
leidt dat geen grenzen worden gesteld of 
toezicht wordt uitgeoefend; -
sociaaleconomische marginalisering of 
armoede; - absenteïsme en slechte 
schoolresultaten; - werkloosheid onder 
jongeren; - verspreiding van gewelddadige 
beelden en handelingen door sommige 
media of in computerspelletjes; - het 
gebruik van drugs en giftige stoffen zoals 
cannabis, en het overmatige gebruik van 
alcohol; - Gebrekkig onderricht in en 
ontoereikende overdracht van sociale 
waarden en fatsoensnormen als 
eerbiediging van de regels, solidariteit, 

                                               
1 Europees Economisch en Sociaal Comité, advies over "De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol van 
jeugdrechters in de Europese Unie", PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75.
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vrijgevigheid, verdraagzaamheid, respect 
voor anderen, vermogen tot zelfkritiek, 
inlevingsvermogen, enz., zijn in onze 
'geglobaliseerde' samenlevingen 
vervangen door meer utilitaristische 
waarden als individualisme, concurrentie 
of overconsumptie van goederen, die in 
bepaalde omstandigheden kunnen leiden 
tot het ontstaan van een soort 
maatschappelijke wetteloosheid;

vrijgevigheid, verdraagzaamheid, respect 
voor anderen, vermogen tot zelfkritiek, 
inlevingsvermogen, enz.1;

Or. fr

Amendement 45
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. maakt zich de door het EESC 
genoemde oorzaken eigen: - Veel jeugdige 
delinquenten komen uit een ontwricht 
gezin ('broken home') of uit een gezin dat 
moeite heeft met het combineren van zorg 
en arbeid, hetgeen steeds vaker resulteert 
in weinig aandacht voor de kinderen of 
ertoe leidt dat geen grenzen worden 
gesteld of toezicht wordt uitgeoefend; -
sociaaleconomische marginalisering of 
armoede; - absenteïsme en slechte 
schoolresultaten; - werkloosheid onder 
jongeren; - verspreiding van 
gewelddadige beelden en handelingen 
door sommige media of in 
computerspelletjes; - het gebruik van 
drugs en giftige stoffen zoals cannabis, en 
het overmatige gebruik van alcohol; -
Gebrekkig onderricht in en ontoereikende 
overdracht van sociale waarden en 
fatsoensnormen als eerbiediging van de 
regels, solidariteit, vrijgevigheid, 
verdraagzaamheid, respect voor anderen, 

8. benadrukt dat onafhankelijk onderzoek 
naar de oorzaken van jeugddelinquentie 
moet worden bevorderd;

                                                                                                                                                      
 Europees Economisch en Sociaal Comité, advies over "De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol van 
jeugdrechters in de Europese Unie", PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75
1 Europees Economisch en Sociaal Comité, advies over "De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol van 
jeugdrechters in de Europese Unie", PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75.
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vermogen tot zelfkritiek, 
inlevingsvermogen, enz. zijn in onze 
'geglobaliseerde' samenlevingen 
vervangen door meer utilitaristische 
waarden als individualisme, concurrentie 
of overconsumptie van goederen, die in 
bepaalde omstandigheden kunnen leiden 
tot het ontstaan van een soort 
maatschappelijke wetteloosheid1;

Or. en

Amendement 46
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat bij het onderzoek naar 
en de vervolging van strafbare feiten 
begaan door jeugdige delinquenten 
rekening moet worden gehouden met de 
mogelijkheid dat bepaalde vormen van 
dwang daarbij een rol hebben gespeeld, 
zoals in het geval van loverboys, teneinde 
te kunnen beoordelen of de verdachte 
schuldig is;

Or. en

Amendement 47
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. dringt er bij de Europese 
instellingen en de lidstaten op aan om 
vanuit een genderperspectief onderzoek te 
doen naar de oorzaken van 
jeugddelinquentie, waarbij onder meer 
aandacht dient te worden besteed aan 

                                                                                                                                                      
1 Europees Economisch en Sociaal Comité, advies over “De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol van 
jeugdrechters in de Europese Unie”, PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75.
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statistieken over sekseverschillen met 
betrekking tot jeugdcriminaliteit en aan 
de belangrijkste gendergebaseerde 
factoren die jeugddelinquentie in de hand 
werken;

Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste plaats is waar jongeren 
sociale vaardigheden opdoen en dat een 
grote familie een belangrijke rol speelt 
voor preventie en rehabilitatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste plaats is waar jongeren 
sociale vaardigheden opdoen en dat een
grote familie een belangrijke rol speelt 
voor preventie en rehabilitatie;

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste plaats is waar jongeren 
sociale vaardigheden opdoen en dat een 
liefdevolle gezinssituatie een belangrijke 
rol speelt voor preventie en rehabilitatie;

Or. en

Amendement 50
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste plaats is waar jongeren 
sociale vaardigheden opdoen en dat een 
grote familie een belangrijke rol speelt
voor preventie en rehabilitatie;

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste en meest beslissende plaats 
is waar jongeren sociale vaardigheden 
opdoen en dat ouders volgens het recht 
van de lidstaten en internationale 
verdragen verantwoordelijk zijn voor de 
socialisatie van hun kinderen; is van 
mening dat een grote familie een 
belangrijke rol kan spelen voor preventie 
en rehabilitatie; meent dat het gezien de 
huidige sociale omstandigheden en het
feit dat steeds minder mensen zich door 
een breed en stabiel netwerk van 
familiebanden gesteund weten, zinvol is 
om meer aandacht te besteden aan 
alternatieve modellen, zoals 
opvangouders, en om daarnaast op basis 
van positieve ervaringen ook nieuwe, 
gecombineerde modellen te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 51
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste plaats is waar jongeren 
sociale vaardigheden opdoen en dat een 
grote familie een belangrijke rol speelt 
voor preventie en rehabilitatie;

9. is van mening dat het gezin voor een 
kind de eerste plaats is waar jongeren 
sociale vaardigheden opdoen en dat een 
grote familie een belangrijke rol speelt 
voor preventie en sociale re-integratie; is 
verder van mening dat ook andere 
sociaaleconomische factoren van invloed 
zijn op de ontwikkeling van een kind;

Or. fr

Amendement 52
Anna Záborská
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat family 
mainstreaming, waarbij ook verschillende 
beleidsgebieden (zoals sociale zaken, 
onderwijs, financiën alsook het strafrecht 
enz.) vanuit een gezinsperspectief worden 
benaderd, een cruciaal instrument vormt 
voor het coördineren van inspanningen 
ter voorkoming van gedrag dat tot 
jeugdcriminaliteit kan leiden;

Or. en

Amendement 53
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat een openbare school een 
plaats is waar jongeren sociale 
vaardigheden opdoen;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat een openbare school een 
plaats is waar jongeren sociale 
vaardigheden opdoen;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Angelika Werthmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat een openbare school een 
plaats is waar jongeren sociale 
vaardigheden opdoen;

10. erkent dat ook een openbare school een 
plaats is waar jongeren sociale 
vaardigheden opdoen, aangezien de school 
een omgeving is waarin kinderen voor het 
eerst zelfstandig in contact treden met de 
samenleving buiten de familie;

Or. de

Amendement 56
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat om delinquent gedrag in 
de kiem te kunnen aanpakken, de rol van 
scholen moet worden benadrukt, 
aangezien deze de op één na belangrijkste 
socialisatiefactor vormen bij de verdere 
ontwikkeling van sociale vaardigheden 
van jongeren; beveelt de lidstaten aan 
passende maatregelen te treffen, zoals de 
invoering van regelmatige psychologische 
begeleiding op scholen, om de 
samenwerking tussen ouders, scholen en 
psychologen/begeleiders te 
vergemakkelijken met het oog op 
ondersteuning van kinderen die hulp 
nodig hebben;

Or. en

Amendement 57
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt openbare sociale 
voorzieningen aan, indien nodig, om een 
follow-up te garanderen die niet als 
stigmatiserend of hinderlijk wordt 
ervaren;

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt openbare sociale 
voorzieningen aan, indien nodig, om een 
follow-up te garanderen die niet als 
stigmatiserend of hinderlijk wordt ervaren;

11. moedigt openbare sociale 
voorzieningen aan, indien nodig, om in het 
geval van afwijkend gedrag een follow-up 
te garanderen die niet als stigmatiserend of 
hinderlijk wordt ervaren;

Or. en

Amendement 59
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt openbare sociale 
voorzieningen aan, indien nodig, om een 
follow-up te garanderen die niet als 
stigmatiserend of hinderlijk wordt ervaren;

11. moedigt openbare sociale 
voorzieningen aan om, indien nodig, een 
follow-up te garanderen die niet als 
stigmatiserend of hinderlijk wordt ervaren;
wijst erop dat de beste resultaten worden 
behaald met op het specifieke geval 
afgestemde programma's;

Or. de

Amendement 60
Marije Cornelissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. nodigt de lidstaten uit om de opleiding 
van docenten te verbeteren, de 
samenwerking tussen ouders en leraren te 
bevorderen en om rekening te houden met 
de mening van jongeren in 
overeenstemming met de geldende regels;

Schrappen

Or. en

Amendement 61
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. nodigt de lidstaten uit om de opleiding 
van docenten te verbeteren, de 
samenwerking tussen ouders en leraren te 
bevorderen en om rekening te houden met 
de mening van jongeren in 
overeenstemming met de geldende regels;

12. nodigt de lidstaten uit om de opleiding 
van docenten te verbeteren en ook hun 
verantwoordelijkheidsbesef jegens hun 
pupillen te versterken; verzoekt de 
lidstaten de samenwerking tussen ouders 
en leraren enerzijds en met de sociale 
diensten anderzijds te bevorderen en om 
rekening te houden met de mening van 
jongeren, maar ook die van jongere 
kinderen, in overeenstemming met de 
geldende regels;

Or. de

Amendement 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. nodigt de lidstaten uit om de opleiding 
van docenten te verbeteren, de 
samenwerking tussen ouders en leraren te 
bevorderen en om rekening te houden met 
de mening van jongeren in 

12. nodigt de lidstaten uit om de opleiding 
van docenten te verbeteren, de 
samenwerking tussen de ouders, de
docenten, sociale bemiddelaars en 
jongerenverenigingen te bevorderen en 
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overeenstemming met de geldende regels; om rekening te houden met de mening van 
jongeren in overeenstemming met de 
geldende regels;

Or. fr

Amendement 63
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de nationale 
onderwijsinstanties scholingen te 
ontwikkelen voor leraren, administratief 
personeel en anderen die met kinderen en 
jongeren te maken hebben, zoals 
personeel in de gezondheidszorg, sociaal 
werkers en politiemensen, om ervoor te 
zorgen dat jongeren sterker betrokken 
raken bij het thema gendergelijkheid –
onder meer door middel van cursussen 
waarbij die volwassenen hun eigen 
standpunten met betrekking tot 
gendergelijkheid evenzeer onderzoeken 
als hun opvattingen over de rol van 
jongeren in de samenleving, met speciale 
aandacht voor geweld en agressief 
gedrag;

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt scholen om buitenschoolse, 
artistieke en sportieve activiteiten te 
stimuleren;

Schrappen

Or. en
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Amendement 65
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt scholen om buitenschoolse, 
artistieke en sportieve activiteiten te 
stimuleren;

13. verzoekt ouders en scholen om 
buitenschoolse, artistieke en sportieve 
activiteiten te stimuleren ter compensatie 
van de gestaag toenemende prestatiedruk;
is van mening dat projecten die voorzien 
in begeleiding door een oudere "broer" of 
"zus" in dit verband als buffer kunnen 
dienen, aangezien dergelijke begeleiders 
enerzijds niet tot de directe 
gezinsomgeving behoren, wat het voor 
jongeren gemakkelijker maakt om 
problemen te uiten, maar anderzijds wel 
adviezen kunnen geven waartoe leden van 
de tweede belangrijke referentiegroep, 
namelijk die van bevriende 
leeftijdgenoten, niet in staat zouden zijn; 
is van mening dat met projecten die 
voorzien in begeleiding door 
"grootmoeders" en "grootvaders" in de 
buurt een soortgelijk effect kan worden 
bereikt, maar vooral de laatste van de 
door het EESC genoemde oorzaken kan 
worden aangepakt, te weten de 
ontoereikende overdracht van sociale 
waarden als solidariteit, respect voor 
anderen en inlevingsvermogen;

Or. de

Amendement 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt scholen om buitenschoolse, 
artistieke en sportieve activiteiten te 
stimuleren;

13. verzoekt de lidstaten, lokale 
organisaties en scholen om 
buitenschoolse, artistieke en sportieve 
activiteiten te stimuleren en, in 
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samenwerking met het plaatselijke 
verenigingsleven, uit te voeren;

Or. fr

Amendement 67
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het voor een 
fundamentele bestrijding van de 
jeugddelinquentie noodzakelijk is een 
geïntegreerd en effectief beleid te voeren 
op het gebied van onderwijs, sociale 
omstandigheden, gezin en educatie, dat 
bijdraagt tot de overdracht van 
maatschappelijke en burgerlijke waarden 
en de vroege socialisering van jongeren; 
is van mening dat het derhalve 
noodzakelijk is een beleid vast te stellen 
dat gericht is op een betere economische 
en sociale samenhang met het oog op 
vermindering van de sociale 
ongelijkheden, bestrijding van sociale 
uitsluiting en armoede, met bijzondere 
aandacht voor armoede van kinderen;

Or. en

Amendement 68
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. nodigt de lidstaten uit 
onderwijsbeleid te bevorderen dat erop 
gericht is te voorkomen dat jongeren 
voortijdig hun school of opleiding 
verlaten, en de beste praktijken op dit 
gebied met elkaar te vergelijken;

Or. it
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Amendement 69
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om toe te zien op de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-strategie en de strategie 
'onderwijs en opleiding 2020';

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de bevoegde instanties om het 
overheidsbeleid te evalueren met 
betrekking tot de doelmatigheid van 
alternatieve straffen voor 
jeugddelinquenten, de gevolgen van 
genderstereotypen in de jeugddelinquentie, 
de rol van de media, de verschillende 
ervaringen van jongens en meisjes met 
betrekking tot geweld, en de rol van de 
ouders, de school en jeugdorganisaties bij
het voorkomen van jeugddelinquentie;

15. verzoekt de bevoegde instanties om het 
overheidsbeleid te evalueren met 
betrekking tot de doelmatigheid van 
alternatieve straffen voor 
jeugddelinquenten, de gevolgen van 
genderstereotypen in de jeugddelinquentie, 
de rol van de media, de verschillende 
ervaringen van jongens en meisjes met 
betrekking tot geweld, en de invloed van 
de ouders, de school en jeugdorganisaties 
op de vastgestelde negatieve factoren;

Or. de

Amendement 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de bevoegde instanties om het 
overheidsbeleid te evalueren met 

15. verzoekt de bevoegde instanties om het 
overheidsbeleid te evalueren met 
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betrekking tot de doelmatigheid van 
alternatieve straffen voor 
jeugddelinquenten, de gevolgen van 
genderstereotypen in de jeugddelinquentie, 
de rol van de media, de verschillende 
ervaringen van jongens en meisjes met 
betrekking tot geweld, en de rol van de 
ouders, de school en jeugdorganisaties bij 
het voorkomen van jeugddelinquentie;

betrekking tot de doelmatigheid van 
alternatieve straffen voor 
jeugddelinquenten, de gevolgen van 
genderstereotypen in de jeugddelinquentie, 
de rol van de media, de verschillende 
ervaringen van jongens en meisjes met 
betrekking tot geweld, en de rol van de 
ouders, de school en jongerenverenigingen
bij het voorkomen van jeugddelinquentie; 
verzoekt deze instanties tevens hun 
ervaringen en praktijken uit te wisselen;

Or. fr

Amendement 72
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de bevoegde instanties om het 
overheidsbeleid te evalueren met 
betrekking tot de doelmatigheid van 
alternatieve straffen voor 
jeugddelinquenten, de gevolgen van 
genderstereotypen in de jeugddelinquentie, 
de rol van de media, de verschillende 
ervaringen van jongens en meisjes met 
betrekking tot geweld, en de rol van de 
ouders, de school en jeugdorganisaties bij 
het voorkomen van jeugddelinquentie;

15. verzoekt de bevoegde instanties om de 
doelmatigheid van alternatieve straffen 
voor jeugddelinquenten, de gevolgen van 
stereotypen in de jeugddelinquentie, de rol 
van de media, de verschillende ervaringen 
van jongens en meisjes met betrekking tot 
geweld, en de rol van de ouders, de school 
en jeugdorganisaties bij het voorkomen van 
jeugddelinquentie te evalueren; dringt er 
bij de bevoegde instanties op aan om bij 
het in kaart brengen van 
jeugddelinquentie aandacht te besteden 
aan genderaspecten;

Or. en

Amendement 73
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
rekening te houden met de volgende 
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beginselen: voorkomen van het begaan 
van delicten en recidive, (re)socialisatie 
en (her)integratie van delinquenten; 
benadrukt dat het van het grootste belang 
is om slachtoffers van jeugdige 
delinquenten te helpen en hun belangen 
te behartigen; 

Or. en

Amendement 74
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. nodigt de lidstaten uit om via de 
nationale autoriteiten voor de 
telecommunicatie adequaat toezicht te 
houden op en sancties te treffen tegen 
uitingen in de media waarin wordt 
opgeroepen tot geweld, sadisme, racisme 
en discriminatie op basis van geslacht, en 
nodigt hen daarnaast uit om audiovisuele 
en multimediale programma's met een 
educatief en opleidend karakter te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 75
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan de rol van de 
vrijwilligersorganisaties te bevorderen en 
versterken, aangezien jongeren daar, 
mede vanuit civiel oogpunt, zeer leerzame 
ervaringen opdoen op het gebied van 
persoonlijke en maatschappelijke 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
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Or. it

Amendement 76
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. nodigt de lidstaten uit ondersteuning 
te bieden aan netwerken van diensten 
voor professioneel advies aan gezinnen en 
paren die als ouders moeilijkheden 
ondervinden, evenals aan jongeren met 
problemen die verband houden met een 
riskante levensstijl en vormen van 
verslaving;

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. nodigt de lidstaten uit ondersteuning te 
bieden aan netwerken van diensten voor 
professioneel advies aan gezinnen en paren 
die als ouders moeilijkheden ondervinden, 
evenals aan jongeren met problemen die 
verband houden met een riskante 
levensstijl en vormen van verslaving;

16. nodigt de lidstaten uit ondersteuning te 
bieden aan netwerken van diensten voor 
professioneel advies aan gezinnen en paren 
die als ouders moeilijkheden ondervinden,
evenals aan jongeren met problemen die 
verband houden met vormen van 
verslaving;

Or. en

Amendement 78
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. nodigt de lidstaten uit ondersteuning te 16. nodigt de lidstaten uit ondersteuning te 
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bieden aan netwerken van diensten voor 
professioneel advies aan gezinnen en 
paren die als ouders moeilijkheden 
ondervinden, evenals aan jongeren met 
problemen die verband houden met een 
riskante levensstijl en vormen van 
verslaving;

bieden aan netwerken van diensten voor 
professioneel advies, met name aan 
netwerken die tussen het gezin zelf en de 
openbare sociale diensten zijn gesitueerd; 
wijst erop dat ouders over het algemeen 
best advies willen inwinnen, maar niet 
graag naar de openbare sociale diensten 
toe stappen, wat eveneens geldt voor 
jongeren die op zoek zijn naar een veilig 
honk, zonder dat zij direct in aanraking 
willen komen met de overheidsinstanties 
achter de openbare sociale 
dienstverlening;

Or. de

Amendement 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het belang van 
onderricht in gendergelijkheid vanaf 
jonge leeftijd, aangezien een op vroege 
leeftijd bestaande discriminerende 
instelling jegens vrouwen negatieve 
gevolgen kan hebben in de vorm van 
geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 80
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. nodigt de lidstaten uit om extra steun 
te bieden aan immigranten, om toegang te 
garanderen tot huisvesting, 
basisonderwijs, gezondheidszorg en de 
arbeidsmarkt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 81
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. nodigt de lidstaten uit om de 
aanneming te bevorderen van 
adviseringsmaatregelen voor jongeren 
met socialiseringsproblemen, alsook de 
bestrijding van de discriminatie van leden 
van hun gemeenschap van herkomst, de 
opstelling en uitvoering van programma's 
die erop gericht zijn een halt toe te roepen 
aan alle vormen van geweld op grond van 
sociale afkomst;

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. nodigt de lidstaten uit om de 
aanneming te bevorderen van 
adviseringsmaatregelen voor jongeren met 
socialiseringsproblemen, alsook de 
bestrijding van de discriminatie van leden 
van hun gemeenschap van herkomst, de 
opstelling en uitvoering van programma's 
die erop gericht zijn een halt toe te roepen 
aan alle vormen van geweld op grond van 
sociale afkomst;

18. nodigt de lidstaten uit om de 
aanneming te bevorderen van maatregelen 
gericht op de begeleiding van jongeren 
met socialiseringsproblemen, alsook de 
bestrijding van de discriminatie van leden 
van hun gemeenschap van herkomst, de 
opstelling en uitvoering van programma's 
die erop gericht zijn een halt toe te roepen 
aan alle vormen van geweld op grond van 
sociale afkomst;

Or. fr

Amendement 83
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat jongeren die in 
armoede leven het risico lopen om met 
meer problemen te maken te krijgen, en 
verzoekt de bevoegde instanties om 
samenwerking met het gezin dat in 
moeilijkheden verkeert te overwegen als 
alternatief voor kinderplaatsing;

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat jongeren die in armoede 
leven het risico lopen om met meer 
problemen te maken te krijgen, en verzoekt 
de bevoegde instanties om samenwerking 
met het gezin dat in moeilijkheden verkeert 
te overwegen als alternatief voor 
kinderplaatsing;

19. 19. benadrukt dat jongeren die in 
armoede leven het risico lopen om met 
meer problemen te maken te krijgen, en 
verzoekt de bevoegde instanties in alle 
lidstaten om samenwerking met het gezin 
dat in moeilijkheden verkeert te overwegen 
als alternatief voor kinderplaatsing;

Or. en

Amendement 85
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat het ter verbetering 
van de kansen van kinderen en jongeren 
in de samenleving van essentieel belang is 
om armoede en discriminatie te 
bestrijden, de toegang tot goed onderwijs, 
huisvesting en andere faciliteiten voor 
jongeren te waarborgen, enz.;

Or. en
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Amendement 86
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. getuigt van het pedagogische nut om 
jongeren aan het woord te laten om een 
blind 'law-and-order'-beleid te 
voorkomen, zoals blijkt uit het Europees 
project "Weet u waar uw kind is?", als 
preventie-instrument;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. getuigt van het pedagogische nut om 
jongeren aan het woord te laten om een 
blind 'law-and-order'-beleid te 
voorkomen, zoals blijkt uit het Europees 
project "Weet u waar uw kind is?", als 
preventie-instrument;

20. getuigt van het pedagogische nut om 
jongeren aan het woord te laten om het 
probleem van jeugddelinquentie gericht 
aan te pakken, zoals blijkt uit het Europees 
project "Weet u waar uw kind is?", als 
preventie-instrument;

Or. fr

Amendement 88
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. getuigt van het pedagogische nut om 
jongeren aan het woord te laten om een 
blind 'law-and-order'-beleid te voorkomen, 
zoals blijkt uit het Europees project "Weet 
u waar uw kind is?", als preventie-
instrument;

20. is ervan overtuigd dat ouders actief 
moeten worden betrokken bij het 
voorkomen van jeugddelinquentie; erkent
het pedagogische nut van nationale 
bewustmakingscampagnes of hulplijnen 
die erop zijn gericht ouderen te helpen het 
gedrag van hun kinderen te 'lezen'; 
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beveelt aan om jongeren en ouderen te 
betrekken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van op het brede publiek 
gerichte bewustmakingscampagnes inzake 
jeugddelinquentie om een blind 'law-and-
order'-beleid te voorkomen, naar het 
voorbeeld van het Europees project "Weet 
u waar uw kind is";

Or. en

Amendement 89
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat de behoeften van 
mannen en vrouwen vaak op een 
verschillende manier tot uiting komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat de behoeften van 
mannen en vrouwen vaak op een 
verschillende manier tot uiting komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat de behoeften van 
mannen en vrouwen vaak op een 
verschillende manier tot uiting komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst erop dat uit recent onderzoek 
is gebleken dat vaders die onmiddellijk 
voor en na de geboorte betrokken zijn bij 
het leven van hun baby's, een actievere 
rol spelen bij hun opvoeding in de jaren 
daarna; onderstreept in dit verband dat de 
inspanningen gericht op het dichten van 
de bestaande salariskloof tussen mannen 
en vrouwen, die van invloed is op de mate 
waarin gebruikt wordt gemaakt van 
moederschaps-, vaderschaps-, 
ouderschapsverlof en verlof om 
gezinsredenen, moeten worden 
opgevoerd;

Or. en

Amendement 93
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt met klem dat de aard en 
oorzaken van jeugddelinquentie onder 
meisjes en jonge vrouwen moet worden 
onderzocht om een beleid uit te werken 
dat is afgestemd op vrouwelijke 
delinquenten;
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Or. en

Amendement 94
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. nodigt de instellingen uit om hun 
kennis te verdiepen wat betreft de 
behoeften die door jongens en mannen 
kenbaar gemaakt worden op het gebied 
van gelijke kansen en het combineren van 
werk en gezin.

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. nodigt de instellingen uit om hun 
kennis te verdiepen wat betreft de 
behoeften die door jongens en mannen 
kenbaar gemaakt worden op het gebied 
van gelijke kansen en het combineren van 
werk en gezin.

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat, mede aan de 
hand van nieuwe richtsnoeren voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, gezinsvriendelijk beleid 
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moet worden bevorderd, in het bijzonder 
voor eenoudergezinnen, zodat zij in staat 
worden gesteld om werk en gezin te 
combineren;

Or. it

Amendement 97
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om de beroepsgroepen in de 
sector van de kinderopvang en het 
onderwijs beter te belonen;

Schrappen

Or. en

Amendement 98
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om de beroepsgroepen in de 
sector van de kinderopvang en het 
onderwijs beter te belonen;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om de beroepsgroepen in de 
sector van de kinderopvang en het 

23. nodigt de lidstaten, de sociale partners 
en de particuliere onderwijssector uit om 
te analyseren of een passende beloning 
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onderwijs beter te belonen; voor de beroepsgroepen in de sector van de 
kinderopvang en het onderwijs mogelijk is;

Or. en

Amendement 100
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om de beroepsgroepen in de 
sector van de kinderopvang en het 
onderwijs beter te belonen;

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om ouders meer 
mogelijkheden te bieden om van meet af 
aan actief betrokken te zijn bij het leven 
van hun kinderen, door te voorzien in 
adequate regelingen voor moederschaps-, 
vaderschaps- en opvoedingsverlof en in 
mogelijkheden voor zowel moeders als 
vaders om hun werktijd aan te passen aan 
hun zorgtaken;

Or. en

Amendement 101
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om de beroepsgroepen in de 
sector van de kinderopvang en het 
onderwijs beter te belonen;

23. nodigt de lidstaten en de sociale 
partners uit om gerichte 
opleidingstrajecten op te zetten en de 
beroepsgroepen in de sector van de 
kinderopvang en het onderwijs beter te 
belonen;

Or. fr

Amendement 102
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. nodigt de instellingen uit om na te 
denken over de nationale rijkdommen die 
worden gecreëerd door de zorgtaken van 
mannen en vrouwen om na te gaan of er 
sprake is van discriminatie op grond van 
geslacht;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. nodigt de instellingen uit om na te 
denken over de nationale rijkdommen die 
worden gecreëerd door de zorgtaken van 
mannen en vrouwen om na te gaan of er 
sprake is van discriminatie op grond van 
geslacht;

Schrappen

Or. fr

Amendement 104
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. nodigt de instellingen uit om na te 
denken over de nationale rijkdommen die 
worden gecreëerd door de zorgtaken van 
mannen en vrouwen om na te gaan of er 
sprake is van discriminatie op grond van 
geslacht;

Schrappen

Or. en

Amendement 105
Marije Cornelissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. nodigt de instellingen uit om 
beroepsmatige en niet-beroepsmatige 
activiteiten te erkennen, in het bijzonder 
die van vrouwen, in termen van 
'levenscyclus';

Schrappen

Or. en

Amendement 106
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. nodigt de instellingen uit om 
beroepsmatige en niet-beroepsmatige 
activiteiten te erkennen, in het bijzonder 
die van vrouwen, in termen van 
'levenscyclus';

25. nodigt de lidstaten en de instellingen 
uit de mogelijkheid te analyseren om 
beroepsmatige en niet-beroepsmatige 
activiteiten te erkennen in het kader van de 
nationale socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 107
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake heropvoeding en sociale re-
integratie voor jeugdige delinquenten op 
te zetten en een op 'zero tolerance' gericht 
justitieel beleid toe te passen ten opzichte 
van volwassenen, onafhankelijk van hun 
sociale status, die jongeren aanzetten tot 
criminaliteit door met name de toegang te 
vergemakkelijken tot hard drugs, 
cannabis en andere giftige producten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 108
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake heropvoeding en sociale re-
integratie voor jeugdige delinquenten op te 
zetten en een op 'zero tolerance' gericht 
justitieel beleid toe te passen ten opzichte 
van volwassenen, onafhankelijk van hun 
sociale status, die jongeren aanzetten tot 
criminaliteit door met name de toegang te 
vergemakkelijken tot hard drugs, cannabis 
en andere giftige producten;

26. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake re-integratie in het onderwijs en 
sociale re-integratie voor jeugdige 
delinquenten op te zetten en een op 'zero 
tolerance' gericht justitieel beleid toe te 
passen ten opzichte van volwassenen, 
onafhankelijk van hun sociale status, die 
jongeren aanzetten tot criminaliteit door 
met name de toegang te vergemakkelijken 
tot hard drugs, cannabis en andere giftige 
producten;

Or. fr

Amendement 109
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake heropvoeding en sociale re-
integratie voor jeugdige delinquenten op te 
zetten en een op 'zero tolerance' gericht 
justitieel beleid toe te passen ten opzichte 
van volwassenen, onafhankelijk van hun 
sociale status, die jongeren aanzetten tot 
criminaliteit door met name de toegang te 
vergemakkelijken tot hard drugs, cannabis 
en andere giftige producten;

26. verzoekt de lidstaten programma's 
inzake heropvoeding en sociale re-
integratie voor jeugdige delinquenten op te 
zetten en een op 'zero tolerance' gericht 
justitieel beleid toe te passen ten opzichte 
van volwassenen, onafhankelijk van hun 
sociale status, die jongeren aanzetten tot 
criminaliteit door met name de toegang te 
vergemakkelijken tot drugs;

Or. fr

Amendement 110
Anna Záborská
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
rekening te houden met het feit dat 
meisjes binnen de groep van jeugdige 
delinquenten een minderheid vormen en 
te erkennen dat de voorwaarden 
waaronder jonge vrouwelijke 
delinquenten worden gedetineerd, berecht 
en gestraft, moeten worden aangepast;

Or. en

Amendement 111
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de lidstaten extra 
aandacht te besteden aan gezin en 
onderwijs, aan algemene en aanvullende 
opleidingen en beroepsopleidingen van 
minderjarigen, aan de buitenschoolse 
vrijetijdsbesteding van kinderen, aan 
tewerkstelling, aan juridische voorlichting 
van minderjarigen en hun ouders, van 
leerkrachten en andere specialisten, aan 
het informeren over de gevolgen van het 
gebruik van giftige producten en over 
informele jeugdgroepen, evenals aan 
psychologische hulp voor kinderen en 
hun ouders;

Or. lt

Amendement 112
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. roept alle overheidsinstanties en 
openbare en particuliere instellingen, 
zoals scholen, spijbelambtenaren, 
politiediensten, begeleidende diensten en 
andere, op om bij het in kaart brengen, 
voorkomen en aanpakken van 
jeugddelinquentie aandacht te besteden 
aan verschillen tussen jongens en meisjes;

Or. en

Amendement 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de lidstaten om de 
maatregelen ter voorkoming van 
gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen en om de samenwerking te 
verbeteren tussen de actoren en de 
verschillende omgevingen die met dit 
verschijnsel te maken hebben, zoals het 
gezin, de school, de openbare ruimte en de 
media; benadrukt dat het belangrijk is om 
bewustmakingscampagnes te houden over
de verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen, evenals maatregelen voor de 
bestrijding van stereotypen;

27. verzoekt de lidstaten om de 
maatregelen ter voorkoming van 
gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen en om de samenwerking te 
verbeteren tussen de actoren en de 
verschillende omgevingen die met dit 
verschijnsel te maken hebben, zoals het 
gezin, de school, de openbare ruimte, de 
media en jongerenverenigingen; 
benadrukt dat het belangrijk is om 
bewustmakingscampagnes te houden over 
de verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen, evenals maatregelen voor de 
bestrijding van stereotypen;

Or. fr

Amendement 114
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de lidstaten om de 
maatregelen ter voorkoming van 

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de maatregelen ter voorkoming van 
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gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen en om de samenwerking te 
verbeteren tussen de actoren en de 
verschillende omgevingen die met dit 
verschijnsel te maken hebben, zoals het 
gezin, de school, de openbare ruimte en de 
media; benadrukt dat het belangrijk is om 
bewustmakingscampagnes te houden over 
de verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen, evenals maatregelen voor de 
bestrijding van stereotypen;

gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen en om de samenwerking te 
verbeteren tussen de actoren en de 
verschillende omgevingen die met dit 
verschijnsel te maken hebben, zoals het 
gezin, de school, de openbare ruimte en de 
media; benadrukt dat het belangrijk is om 
bewustmakingscampagnes te houden over 
de verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen, evenals maatregelen voor de 
bestrijding van stereotypen;

Or. en

Amendement 115
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de lidstaten om de 
maatregelen ter voorkoming van 
gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen en om de samenwerking te 
verbeteren tussen de actoren en de 
verschillende omgevingen die met dit 
verschijnsel te maken hebben, zoals het 
gezin, de school, de openbare ruimte en de 
media; benadrukt dat het belangrijk is om 
bewustmakingscampagnes te houden over 
de verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen, evenals maatregelen voor de 
bestrijding van stereotypen;

27. verzoekt de lidstaten om de 
maatregelen ter voorkoming van 
gendergeweld onder jongeren aan te 
scherpen en om de samenwerking te 
verbeteren tussen de actoren en de 
verschillende omgevingen die met dit 
verschijnsel te maken hebben, zoals het 
gezin, de school, de openbare ruimte en de 
media; benadrukt dat het belangrijk is om 
bewustmakingscampagnes te houden over 
de verschillende vormen van geweld tegen 
vrouwen, evenals maatregelen voor de 
bestrijding van stereotypen; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op een 
databank in het leven te roepen met 
aanbevelingen ter preventie van 
jeugddelinquentie;

Or. lt

Amendement 116
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de lidstaten de in het 
kader van de Europese Alliantie voor het 
gezin opgezette operationele programma's 
te steunen en te bevorderen; verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van 
instrumenten met het oog op een 
systematische uitwisseling van goede 
praktijken en onderzoek op dit terrein te 
intensiveren; 

Or. fr

Amendement 117
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de instellingen om het belang 
te erkennen van de onderwijzende rol van 
de familieleden door zich te concentreren 
op de rol van de ouderen die de 
arbeidsmarkt hebben verlaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de lidstaten om, als een 
kind of jongere onder toezicht moet
worden gesteld en buiten het gezin moet 
worden geplaatst, te zoeken naar opvang 
die zoveel mogelijk op een gezinssituatie 
lijkt in plaats van opvang in 
gecentraliseerde instellingen;

Or. fi
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Amendement 119
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. nodigt de lidstaten uit om 
schoolgebonden programma's in te 
voeren die zijn gericht op de verbetering 
van het schoolklimaat, conflictoplossing 
en bemiddelingsvaardigheden;

Or. en

Amendement 120
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren;

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren;

29. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen hun werk en hun gezin beter 
kunnen combineren;

Or. fr

Amendement 122
Marije Cornelissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren;

29. verzoekt de Commissie en de lidstaten
de nodige maatregelen te nemen om
vrouwen en mannen in staat te stellen 
werk en gezin beter te combineren, onder 
meer door passende regelingen voor 
moederschaps-, vaderschaps-, 
ouderschapsverlof en verlof om 
gezinsredenen te bieden en een goede 
toegang tot betaalbare kinderopvang te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 123
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren;

29. verzoekt de overheid de nodige 
maatregelen te nemen zodat vrouwen en 
mannen beter kunnen kiezen hoe zij werk 
en gezin willen combineren, uitgaande van 
de gelijke rechten van mannen en 
vrouwen;

Or. fr

Amendement 124
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de lidstaten om een fiscaal 
beleid te bevorderen dat rekening houdt 
met de financiële verplichtingen, met 
name de kosten voor de verschillende 
vormen van kinderopvang;

Schrappen
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Or. en

Amendement 125
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt de lidstaten om een fiscaal 
beleid te bevorderen dat rekening houdt 
met de financiële verplichtingen, met 
name de kosten voor de verschillende 
vormen van kinderopvang;

30. verzoekt de lidstaten om een fiscaal 
beleid te bevorderen in het kader waarvan 
meer middelen kunnen worden 
uitgetrokken ter dekking van de kosten 
voor de verschillende vormen van 
kinderopvang;

Or. en

Amendement 126
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. nodigt de Europese Commissie en 
de lidstaten uit om het bewustzijn met 
betrekking tot internetveiligheid te 
verhogen en desbetreffende campagnes en 
programma's in te voeren; tekent hierbij 
aan dat deze campagnes en programma's 
erop moeten zijn gericht ouders voor te 
lichten over de gevaren van onbeperkt 
internetgebruik door kinderen en over 
mogelijkheden hen te beschermen tegen 
illegale en schadelijke online-inhoud;

Or. en

Amendement 127
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten positieve actie te ondernemen ten 
behoeve van mannen en vrouwen, met 
name om hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken na een 
periode van effectieve uitoefening van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid, door 
maatregelen inzake (re-)integratie op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, zodat zij weer 
financieel onafhankelijk kunnen worden;

Or. fr


