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Alteração 1

Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta a Recomendação do 
Comité dos Ministros do Conselho da 
Europa aos Estados-Membros sobre 
novas formas de tratar a delinquência 
juvenil e o papel da justiça juvenil 
(Rec (2003) 20), de 24 de Setembro de 
2003,

Or. en

Alteração 2
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta o livro verde intitulado 
“Melhorar a saúde mental da população –
Rumo a uma estratégia de saúde mental 
para a União Europeia”
(COM(2005)484), que refere, 
nomeadamente, os custos públicos que as 
perturbações comportamentais na 
infância impõem aos sistemas penais e 
judiciais,

Or. fr

Alteração 3
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-B (novo)
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Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta a abordagem da 
Comissão Europeia e a resposta do 
Parlamento à estratégia da UE sobre os 
direitos da criança, adoptada em 16 de 
Janeiro de 2008,

Or. en

Alteração 4
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-B (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta a comunicação do 
Comissário para os Direitos Humanos do 
Conselho da Europa intitulada “Les 
enfants et la justice des mineurs : Pistes 
d’améliorations” [As crianças e a justiça 
de menores: sugestões de 
aperfeiçoamento], 
CommDH/IssuePaper(2009)1, de 19 de 
Junho de 2009,

Or. fr

Alteração 5
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-C (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta a Recomendação do 
Comité dos Ministros do Conselho da 
Europa sobre as reacções sociais à 
delinquência juvenil (Rec (87) 20E), de 17 
de Setembro de 1987,
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Or. en

Alteração 6
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-C (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta o documento 17593/09 
CRIMORG 187 do Conselho da União 
Europeia, de 15 de Dezembro de 2009,

Or. fr

Alteração 7
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-D (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão intitulada “Prevenção da 
criminalidade na União Europeia”
(COM(2004)165),

Or. fr

Alteração 8
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 1-E (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta o parecer do Comité 
Económico e Social Europeu intitulado 
“A prevenção da delinquência juvenil, as 
formas de tratamento da mesma e o papel 
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da justiça de menores na União 
Europeia”1,

Or. fr

Alteração 9
Anna Záborská

Proposta de alteração
Citação 2-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 21 
de Junho de 2007, sobre a delinquência 
juvenil: o papel da mulher, da família e 
da sociedade1

1 JO C 146 E de 12.6.2008, p. 344.

Or. en

Alteração 10
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 1

Proposta de alteração Alteração

1. Deseja começar uma reflexão acerca da 
política da igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para permitir às 
mulheres e aos homens que assim o 
pretendam, participar de forma activa nas 
diligências públicas e individuais 
destinadas a travar a delinquência e os 
comportamentos anti-sociais juvenis;

Suprimido

Or. en

                                               
1 JO C 110 75 de 9.5.2006
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Alteração 11
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 1

Proposta de alteração Alteração

1. Deseja começar uma reflexão acerca da 
política da igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para permitir às 
mulheres e aos homens que assim o 
pretendam, participar de forma activa nas 
diligências públicas e individuais 
destinadas a travar a delinquência e os 
comportamentos anti-sociais juvenis;

Suprimido

Or. en

Alteração 12
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 1

Proposta de alteração Alteração

1. Deseja começar uma reflexão acerca da 
política da igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para permitir às 
mulheres e aos homens que assim o 
pretendam, participar de forma activa nas 
diligências públicas e individuais 
destinadas a travar a delinquência e os 
comportamentos anti-sociais juvenis;

1. Deseja começar uma reflexão acerca da 
política da igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para permitir às 
mulheres e aos homens que assim o 
pretendam, participar de forma activa nas 
diligências públicas e individuais 
destinadas a contrariar o desenvolvimento 
da delinquência juvenil e os crescentes 
comportamentos anti-sociais dos jovens, 
que se manifestam numa preocupante 
falta de sentido de responsabilidade e de 
tolerância;

Or. de

Alteração 13
Rolandas Paksas
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Proposta de alteração
N.º 1

Proposta de alteração Alteração

1. Deseja começar uma reflexão acerca da 
política da igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para permitir às 
mulheres e aos homens que assim o 
pretendam, participar de forma activa nas 
diligências públicas e individuais 
destinadas a travar a delinquência e os 
comportamentos anti-sociais juvenis;

1. Deseja começar uma reflexão acerca da 
política da igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para permitir às 
mulheres e aos homens que assim o 
pretendam, participar de forma activa nas 
diligências públicas e individuais 
destinadas a travar a delinquência e os 
comportamentos anti-sociais juvenis, e a
desenvolver a consciência individual e 
social;

Or. lt

Alteração 14
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 1-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

1-A. Considerando que é necessária uma 
reflexão a propósito do trabalho de 
assistência à família e sobre o conceito de 
discriminação associada à disparidade 
salarial entre homens e mulheres 
(“gender pay gap”), que influencia o 
desejo dos pais e o exercício das licenças 
de maternidade, de paternidade, de 
adopção, parentais e de assistência à 
família, a fim de verificar se estão em 
causa formas de discriminação em razão 
do sexo;

Or. fr

Alteração 15
Norica Nicolai
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Proposta de alteração
N.º 2

Proposta de alteração Alteração

2. Recorda que o n.º 1 do artigo 18.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança consagra a função 
parental como o primeiro factor de acção 
pública para satisfazer o interesse da 
criança e que impõe obrigações activas de 
apoio aos Estados relativamente aos pais;

2. Recorda que o n.º 1 do artigo 18.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança consagra a função 
parental como o primeiro factor de acção 
pública para satisfazer o interesse da 
criança;

Or. en

Alteração 16
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 2

Proposta de alteração Alteração

2. Recorda que o n.º 1 do artigo 18.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança consagra a função 
parental como o primeiro factor de acção 
pública para satisfazer o interesse da 
criança e que impõe obrigações activas de 
apoio aos Estados relativamente aos pais;

2. Recorda que o n.º 1 do artigo 18.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança consagra a função 
parental como o primeiro factor de acção 
pública para satisfazer as necessidades das 
crianças e actuar no seu interesse,
recordando também que os Estados se 
comprometeram a dar o seu pleno apoio 
aos pais no cumprimento das suas 
responsabilidades parentais;

Or. de

Alteração 17
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 2
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Proposta de alteração Alteração

2. Recorda que o n.º 1 do artigo 18.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança consagra a função 
parental como o primeiro factor de acção 
pública para satisfazer o interesse da 
criança e que impõe obrigações activas de 
apoio aos Estados relativamente aos pais;

2. Recorda que o n.º 1 do artigo 18.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança consagra o princípio 
de que os pais ou, se for o caso, os tutores 
legais, têm como primeiro dever satisfazer 
o interesse da criança e impõe obrigações 
activas de apoio dos Estados a este 
princípio;

Or. en

Alteração 18
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 2-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

2-A. Reitera que, em conjunto com os 
pais, os professores e outros prestadores 
de cuidados presentes na primeira 
infância podem ser defesas cruciais para 
proteger as crianças da violência e do 
comportamento delinquente;

Or. en

Alteração 19
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 2-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

2-A. Salienta que os suspeitos, incluindo 
os suspeitos jovens, são inocentes até 
prova em contrário e devem poder exercer 
todos os direitos associados a um processo 
justo ao abrigo da Carta dos Direitos 
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Fundamentais e da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem; apoia 
firmemente o Roteiro para o Reforço dos 
Direitos Processuais e aguarda com 
expectativa a próxima proposta da 
Comissão sobre suspeitos vulneráveis;

Or. en

Alteração 20
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 3

Proposta de alteração Alteração

3. Defende que estas instituições 
internacionais não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil e não colocam com a 
mesma desenvoltura a questão das 
condições globais necessárias sem que as 
mulheres e os homens sejam directa ou 
indirectamente discriminados no mercado 
laboral;

Suprimido

Or. en

Alteração 21
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 3

Proposta de alteração Alteração

3. Defende que estas instituições 
internacionais não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil e não colocam com a 
mesma desenvoltura a questão das 
condições globais necessárias sem que as 
mulheres e os homens sejam directa ou 

3. Defende que estas instituições 
internacionais não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil;
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indirectamente discriminados no mercado 
laboral;

Or. en

Alteração 22
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 3

Proposta de alteração Alteração

3. Defende que estas instituições 
internacionais não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil e não colocam com a 
mesma desenvoltura a questão das 
condições globais necessárias sem que as 
mulheres e os homens sejam directa ou 
indirectamente discriminados no mercado 
laboral;

3. Defende que os factores 
socioeconómicos da delinquência juvenil
ainda não foram objecto de um estudo 
científico exaustivo, o que resulta na 
ausência de modelos para uma 
abordagem integrada das causas do 
problema; observa que o debate realizado 
até hoje não tem colocado com a mesma 
desenvoltura a questão das condições 
globais necessárias sem que as mulheres e 
os homens sejam directa ou indirectamente 
discriminados no mercado laboral;

Or. de

Alteração 23
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 3

Proposta de alteração Alteração

3. Defende que estas instituições 
internacionais não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil e não colocam com a 
mesma desenvoltura a questão das 
condições globais necessárias sem que as 
mulheres e os homens sejam directa ou 
indirectamente discriminados no mercado 

3. Defende que os Estados-Membros, tal 
como as instituições europeias e 
internacionais, não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil e não colocam com a 
mesma desenvoltura a questão das 
condições globais necessárias sem que as 
mulheres e os homens sejam directa ou 
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laboral; indirectamente discriminados no mercado 
laboral;

Or. en

Alteração 24
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 3

Proposta de alteração Alteração

3. Defende que estas instituições 
internacionais não têm em consideração 
suficiente os factores socioeconómicos da 
delinquência juvenil e não colocam com a 
mesma desenvoltura a questão das 
condições globais necessárias sem que as 
mulheres e os homens sejam directa ou 
indirectamente discriminados no mercado 
laboral;

3. Defende que devem ser tidos em
consideração os factores socioeconómicos 
da delinquência juvenil e que se deve 
evitar, ao mesmo tempo, os estereótipos 
relativos a grandes grupos populacionais;

Or. en

Alteração 25
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 3-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

3-A. Sublinha a necessidade de uma 
estimativa objectiva do valor acrescentado 
macroeconómico de actividades a longo 
prazo destinadas a combater a 
delinquência juvenil criando e mantendo 
a coesão social e o bem-estar das 
sociedades;

Or. en
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Alteração 26
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 4

Proposta de alteração Alteração

4. Preocupa-se com o facto de o mercado 
laboral ter tendência para sujeitar os 
homens e as mulheres às crescentes 
exigências de obtenção de um maior 
desempenho, o que contraria a aspiração 
da União Europeia de implementar uma 
economia competitiva adaptada às 
necessidades sociais dos homens nas suas 
relações sociais;

Suprimido

Or. en

Alteração 27
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 4

Proposta de alteração Alteração

4. Preocupa-se com o facto de o mercado 
laboral ter tendência para sujeitar os 
homens e as mulheres às crescentes 
exigências de obtenção de um maior 
desempenho, o que contraria a aspiração 
da União Europeia de implementar uma 
economia competitiva adaptada às 
necessidades sociais dos homens nas suas 
relações sociais;

Suprimido

Or. en

Alteração 28
Constance Le Grip
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Proposta de alteração
N.º 4

Proposta de alteração Alteração

4. Preocupa-se com o facto de o mercado 
laboral ter tendência para sujeitar os 
homens e as mulheres às crescentes 
exigências de obtenção de um maior 
desempenho, o que contraria a aspiração 
da União Europeia de implementar uma 
economia competitiva adaptada às 
necessidades sociais dos homens nas suas 
relações sociais;

Suprimido

Or. fr

Alteração 29
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 4

Proposta de alteração Alteração

4. Preocupa-se com o facto de o mercado 
laboral ter tendência para sujeitar os 
homens e as mulheres às crescentes 
exigências de obtenção de um maior 
desempenho, o que contraria a aspiração 
da União Europeia de implementar uma 
economia competitiva adaptada às 
necessidades sociais dos homens nas suas 
relações sociais;

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Sari Essayah

Proposta de alteração
N.º 4
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Proposta de alteração Alteração

4. Preocupa-se com o facto de o mercado 
laboral ter tendência para sujeitar os 
homens e as mulheres às crescentes 
exigências de obtenção de um maior 
desempenho, o que contraria a aspiração da 
União Europeia de implementar uma 
economia competitiva adaptada às 
necessidades sociais dos homens nas suas 
relações sociais;

4. Preocupa-se com o facto de o mercado 
laboral ter tendência para sujeitar os 
homens e as mulheres às crescentes 
exigências de obtenção de um maior 
desempenho, inclusivamente da forma 
menos indicada, na medida em que 
resulta em tempo de trabalho excessivo, 
stresse e fadiga, o que contraria a 
aspiração da União Europeia de 
implementar uma economia competitiva 
adaptada às necessidades sociais dos 
homens nas suas relações sociais;

Or. fi

Alteração 31
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 4-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

4-A. Entende que, a fim de evitar o 
comportamento delinquente, os pais, os 
professores e os assistentes sociais devem 
satisfazer a necessidade de as crianças se 
sentirem seguras e viverem num ambiente 
que as apoia, terem modelos positivos e
estarem protegidas da exposição à 
violência;

Or. en

Alteração 32
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 4-B (novo)



AM\875920PT.doc 17/62 PE470.088v01-00

PT

Proposta de alteração Alteração

4-A. Observa que o sistema formal de 
educação pode ser utilizado como um 
instrumento fundamental para aumentar 
a sensibilização para a violência contra as 
mulheres e para erradicar os estereótipos 
de género; observa que existem práticas
prometedoras neste domínio, que incluem 
a eliminação dos currículos educativos de 
estereótipos baseados no género, a 
criação de cursos de gestão de 
comportamentos agressivos, incluindo 
formação que sensibilize os professores 
para as questões do género, e a 
disponibilização de cursos sobre direitos 
humanos, incluindo os direitos das 
mulheres;

Or. en

Alteração 33
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 5 – proémio

Proposta de alteração Alteração

5. Adopta as seguintes definições do 
“Conjunto de Normas Mínimas das 
Nações Unidas relativas à Administração 
da Justiça para Menores (Normas de 
Pequim)* que representa o único 
instrumento internacional relativamente a 
uma definição da "delinquência juvenil" (§ 
2.2):

5. Apoia a seguinte definição de 
“delinquência juvenil” do Conselho da 
Europa:1

“juvenil” refere-se a pessoas que 
atingiram a idade da responsabilidade 
criminal mas não a maioridade; contudo, 
este conceito pode ser alargado a pessoas 
com idade imediatamente inferior ou
superior a esta,
“delinquência” refere-se a acções que são 
tratadas ao abrigo do direito penal; em 
alguns países, também se refere ao 
comportamento anti-social e/ou desviante 
que possa ser abordado no âmbito do 

                                               
* Resolução 40/33 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 29 de Novembro de 1985.
1 Conselho da Europa, Children and Juvenile Justice [Justiça para as crianças e os jovens], Outubro de 2009
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direito administrativo ou civil,
“justiça de menores” é definida como a 
componente formal de uma abordagem 
mais ampla destinada a combater a 
delinquência juvenil; além dos tribunais 
de menores, inclui entidades ou agências 
oficiais como a polícia, o Ministério 
Público, os juristas, os serviços de 
liberdade condicional e as instituições 
penais que trabalham estreitamente com 
instituições conexas, como serviços de 
saúde, de educação, sociais e de protecção 
e entidades não-governamentais, como as 
de apoio a vítimas e a testemunhas;

Or. en

Alteração 34
Rolandas Paksas

Proposta de alteração
N.º 5-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

5-A. Assinala que a delinquência juvenil é 
uma componente particular da 
delinquência global e que o seu nível 
ajuda a avaliar a saúde moral da 
sociedade;

Or. lt

Alteração 35
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 6

Proposta de alteração Alteração

6. Sublinha que a delinquência juvenil 
está também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 

Suprimido
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os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia 
precoces promovidos sobretudo pela 
Internet, ao abuso de produtos que se 
fumam, bebem ou injectam, aos distúrbios 
do comportamento alimentar, aos 
excessos de que os adolescentes podem ser 
simultaneamente autores e vítimas;

Or. en

Alteração 36
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 6

Proposta de alteração Alteração

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia precoces 
promovidos sobretudo pela Internet, ao 
abuso de produtos que se fumam, bebem 
ou injectam, aos distúrbios do 
comportamento alimentar, aos excessos de 
que os adolescentes podem ser 
simultaneamente autores e vítimas;

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia precoces 
promovidos pela Internet, ao abuso de 
produtos que se fumam, bebem ou 
injectam, aos excessos de que os 
adolescentes podem ser simultaneamente 
autores e vítimas;

Or. en

Alteração 37
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 6

Proposta de alteração Alteração

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
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os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia precoces 
promovidos sobretudo pela Internet, ao 
abuso de produtos que se fumam, bebem 
ou injectam, aos distúrbios do 
comportamento alimentar, aos excessos de 
que os adolescentes podem ser 
simultaneamente autores e vítimas;

os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia precoces 
com que os jovens entram em contacto 
principalmente através da Internet, ao 
abuso de produtos que se fumam, bebem 
ou injectam, aos distúrbios do 
comportamento alimentar, que decorrem 
geralmente de pressão local, exercida ou 
não de forma consciente, bem como do 
baixo sentimento de auto-estima dos 
adolescentes, estando associados a todo o 
tipo de outros excessos;

Or. de

Alteração 38
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 6

Proposta de alteração Alteração

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia 
precoces promovidos sobretudo pela 
Internet, ao abuso de produtos que se 
fumam, bebem ou injectam, aos distúrbios 
do comportamento alimentar, aos 
excessos de que os adolescentes podem ser 
simultaneamente autores e vítimas;

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, à agressão e intimidação e à 
exposição a pornografia, ao abuso de 
produtos que se fumam, bebem ou 
injectam;

Or. en

Alteração 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta de alteração
N.º 6
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Proposta de alteração Alteração

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia precoces 
promovidos sobretudo pela Internet, ao 
abuso de produtos que se fumam, bebem 
ou injectam, aos distúrbios do 
comportamento alimentar, aos excessos de 
que os adolescentes podem ser 
simultaneamente autores e vítimas;

6. Sublinha que a delinquência juvenil está 
também relacionada com os jogos 
perigosos, com a violência de género, com 
os fenómenos de violação ou de violações 
em grupo, ao sexo e à pornografia precoces 
facilitados nomeadamente pela Internet, 
ao consumo de drogas ou de álcool, aos 
distúrbios do comportamento alimentar, 
aos excessos de que os adolescentes podem 
ser simultaneamente autores e vítimas;

Or. fr

Alteração 40
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 6 – ponto 1 (novo)

Proposta de alteração Alteração

(1) 6-A. Manifesta a sua preocupação 
com o risco de os jovens se tornarem
vítimas: alguns estudos demonstram que 
os jovens têm maiores probabilidades 
estatísticas de serem vítimas de violência 
enquanto adultos se forem também os 
principais alvos da violência entre pares;

Or. de

Alteração 41
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 7
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Proposta de alteração Alteração

7. Reitera a sua posição segundo a qual “é 
difícil ordenar por categorias, e de forma 
absoluta, as causas que levam um menor a 
adoptar comportamentos delinquentes”1 ;

7. Reitera a sua posição “é difícil ordenar 
por categorias, e de forma absoluta, as 
causas que levam um menor a adoptar 
comportamentos delinquentes”, uma vez 
que os factores que conduzem a formas de 
comportamento anti-social e criminal são 
diferentes em cada caso, tendo em conta o 
condicionamento motivado pelas 
experiências de cada criança ou 
adolescente e os elementos que 
desempenham o papel mais importante no 
seu desenvolvimento: a família, a escola, 
os círculos de amigos e as circunstâncias 
económicas e sociais gerais1;

Or. en

Alteração 42
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 7

Proposta de alteração Alteração

7. Reitera a sua posição segundo a qual “é 
difícil ordenar por categorias, e de forma 
absoluta, as causas que levam um menor a 
adoptar comportamentos delinquentes”2;

7. Reitera a sua posição segundo a qual “é
difícil ordenar por categorias, e de forma 
absoluta, as causas que levam um menor a 
adoptar comportamentos delinquentes”1; a 
este respeito, chama especial atenção para 
a necessidade de investigar a natureza e 
as causas da delinquência juvenil 
feminina para ajudar a formular uma 
política adaptada às delinquentes;

Or. en

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Junho de 2007, sobre a delinquência juvenil: o papel da mulher, da 
família e da sociedade, JO C 146E de 12.06.2008, p. 344.
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Junho de 2007, sobre a delinquência juvenil: o papel da mulher, da 
família e da sociedade, JO C 146E de 12.06.2008, p. 344.
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Alteração 43
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 8

Proposta de alteração Alteração

8. Torna sua a listagem das causas 
enunciadas pelo CESE: - A pertença do 
menor a famílias desestruturadas (“broken 
homes”), incluindo as próprias
dificuldades por vezes em conciliar a vida 
familiar e profissional, [se traduzem em]
situações em que cada vez mais surgem 
casos de desatenção e falta de limites e de 
controlo dos filhos; - A marginalização 
socioeconómica ou a pobreza; - O 
absentismo e o insucesso escolar; - O 
desemprego juvenil; - A difusão de 
imagens e de comportamentos violentos 
por alguns dos meios de comunicação 
social ou videojogos; - O consumo de 
drogas ou de substâncias tóxicas, como o 
cannabis, ou ainda o consumo excessivo de 
álcool; - A insuficiência constatada a nível 
do ensino e da transmissão de valores 
sociais e cívicos, como o respeito pelas 
normas, a solidariedade, a generosidade, a 
tolerância, o respeito pelo outro, o sentido 
de autocrítica, a empatia, o gosto pelo 
trabalho bem-feito, etc., substituídos nas 
nossas sociedades “globais” por valores 
mais utilitaristas como o individualismo, a 
competitividade, o consumo excessivo de 
bens e que dão origem, em determinadas 
circunstâncias, a uma certa anomia social1 ;

8. Torna sua a listagem das causas 
enunciadas pelo CESE:

- A pertença do menor a famílias 
desestruturadas (“broken homes”) –
estudos realizados em décadas recentes 
mostram que metade ou mesmo dois 
terços dos crimes de uma determinada 
faixa etária são cometidos por um 
pequeno número de jovens com 
dificuldades comportamentais a que estão 

                                               
1 Comité Económico e Social, Parecer sobre "A prevenção da delinquência juvenil, as formas de tratamento da 
mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia", JO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
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associadas circunstâncias desesperadas 
na sua família e a ausência de atributos 
sociais essenciais para a vida em 
sociedade; dificuldades por vezes em 
conciliar a vida familiar e profissional;
- Situações em que cada vez mais surgem 
casos de desatenção e falta de limites e de 
controlo dos filhos;

- A marginalização socioeconómica ou a 
pobreza;

- O absentismo e o insucesso escolar;
- O desemprego juvenil – a integração na 
vida profissional e o aparecimento de 
colegas estáveis foram pontos de viragem,
mesmo nos casos de ausência grave de 
competências sociais;

- A difusão de imagens e de 
comportamentos violentos por alguns dos 
meios de comunicação social ou 
videojogos;

- O consumo de drogas ou de substâncias 
tóxicas, como o cannabis, ou ainda o 
consumo excessivo de álcool;
- A insuficiência constatada a nível do 
ensino e da transmissão de valores sociais e 
cívicos, como o respeito pelas normas, a 
solidariedade, a generosidade, a tolerância, 
o respeito pelo outro, o sentido de 
autocrítica, a empatia, o gosto pelo 
trabalho bem-feito, etc., substituídos nas 
nossas sociedades “globais” por valores 
mais utilitaristas como o individualismo, a 
competitividade, o consumo excessivo de 
bens e que dão origem, em determinadas 
circunstâncias, a uma certa anomia social1;

Or. de

Alteração 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

                                               
1 Comité Económico e Social, Parecer sobre "A prevenção da delinquência juvenil, as formas de tratamento da 
mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia", JO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
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Proposta de alteração
N.º 8

Proposta de alteração Alteração

8. Torna sua a listagem das causas 
enunciadas pelo CESE: - A pertença do 
menor a famílias desestruturadas (“broken 
homes”), incluindo as próprias dificuldades 
por vezes em conciliar a vida familiar e 
profissional, [se traduzem em] situações 
em que cada vez mais surgem casos de
desatenção e falta de limites e de controlo 
dos filhos; - A marginalização 
socioeconómica ou a pobreza; - O 
absentismo e o insucesso escolar; - O 
desemprego juvenil; - A difusão de 
imagens e de comportamentos violentos 
por alguns dos meios de comunicação 
social ou videojogos; - O consumo de 
drogas ou de substâncias tóxicas, como o 
cannabis, ou ainda o consumo excessivo de 
álcool; - A insuficiência constatada a nível 
do ensino e da transmissão de valores 
sociais e cívicos, como o respeito pelas 
normas, a solidariedade, a generosidade, a 
tolerância, o respeito pelo outro, o sentido 
de autocrítica, a empatia, o gosto pelo 
trabalho bem-feito, etc., substituídos nas 
nossas sociedades “globais” por valores 
mais utilitaristas como o individualismo, a 
competitividade, o consumo excessivo de 
bens e que dão origem, em determinadas 
circunstâncias, a uma certa anomia 
social;

8. Torna sua a listagem das causas 
enunciadas pelo CESE: - A pertença do 
menor a famílias desestruturadas (“broken 
homes”), incluindo as próprias dificuldades 
por vezes em conciliar a vida familiar e 
profissional, [se traduzem em] situações 
em que cada vez mais surgem casos de 
desatenção e falta de limites e de controlo 
dos filhos; - A marginalização 
socioeconómica ou a pobreza; - O 
absentismo e o insucesso escolar; - O 
desemprego juvenil; - A difusão de 
imagens e de comportamentos violentos 
por alguns dos meios de comunicação 
social ou videojogos; - O consumo de 
drogas ou de substâncias tóxicas, como o 
cannabis, ou ainda o consumo excessivo de 
álcool; - A insuficiência constatada a nível 
do ensino e da transmissão de valores 
sociais e cívicos, como o respeito pelas 
normas, a solidariedade, a generosidade, a 
tolerância, o respeito pelo outro, o sentido 
de autocrítica, a empatia, o gosto pelo 
trabalho bem-feito, etc.;

Or. fr

Alteração 45
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 8

                                               
 Comité Económico e Social, Parecer sobre "A prevenção da delinquência juvenil, as formas de tratamento da 
mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia", JO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
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Proposta de alteração Alteração

8. Torna sua a listagem das causas 
enunciadas pelo CESE: - A pertença do 
menor a famílias desestruturadas 
(“broken homes”), incluindo as próprias 
dificuldades por vezes em conciliar a vida 
familiar e profissional, [se traduzem em] 
situações em que cada vez mais surgem 
casos de desatenção e falta de limites e de 
controlo dos filhos; - A marginalização 
socioeconómica ou a pobreza; - O 
absentismo e o insucesso escolar; - O 
desemprego juvenil; - A difusão de 
imagens e de comportamentos violentos 
por alguns dos meios de comunicação
social ou videojogos; - O consumo de 
drogas ou de substâncias tóxicas, como o 
cannabis, ou ainda o consumo excessivo 
de álcool; - A insuficiência constatada a 
nível do ensino e da transmissão de 
valores sociais e cívicos, como o respeito 
pelas normas, a solidariedade, a 
generosidade, a tolerância, o respeito pelo 
outro, o sentido de autocrítica, a empatia, 
o gosto pelo trabalho bem-feito, etc., 
substituídos nas nossas sociedades 
“globais” por valores mais utilitaristas 
como o individualismo, a competitividade, 
o consumo excessivo de bens e que dão 
origem, em determinadas circunstâncias, 
a uma certa anomia social1 ;

8. Salienta a necessidade de apoiar 
investigação independente sobre as causas 
da delinquência juvenil;

Or. en

Alteração 46
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 8-A (novo)

                                               
1 Comité Económico e Social, Parecer sobre "A prevenção da delinquência juvenil, as formas de tratamento da 
mesma e o papel da justiça de menores na União Europeia", JO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
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Proposta de alteração Alteração

8-A. Assinala que a investigação e o 
julgamento dos crimes perpetrados por 
delinquentes juvenis têm de ser sensíveis a 
casos de delinquência que possam 
implicar alguma forma de coacção, 
nomeadamente de um namorado ou 
colega, na avaliação da culpabilidade;

Or. en

Alteração 47
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 8-B (novo)

Proposta de alteração Alteração

8-B. Exorta as instituições europeias e os 
Estados-Membros a realizarem estudos 
sobre as causas da delinquência juvenil 
na perspectiva do género como, por 
exemplo, estatísticas sobre a repartição da 
delinquência juvenil entre os géneros ou 
os factores baseados no género que mais 
provocam delinquência juvenil;

Or. en

Alteração 48
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 9

Proposta de alteração Alteração

9. Considera que uma família representa, 
para a criança, o primeiro local de 
socialização e que uma rede familiar 
alargada desempenha um papel essencial 

Suprimido
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para a prevenção e a reabilitação;

Or. en

Alteração 49
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 9

Proposta de alteração Alteração

9. Considera que uma família representa, 
para a criança, o primeiro local de 
socialização e que uma rede familiar 
alargada desempenha um papel essencial 
para a prevenção e a reabilitação;

9. Considera que uma família representa, 
para a criança, o primeiro local de 
socialização e que um ambiente familiar 
de apoio e estímulo desempenha um papel 
essencial para a prevenção e a reabilitação;

Or. en

Alteração 50
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 9

Proposta de alteração Alteração

9. Considera que uma família representa, 
para a criança, o primeiro local de 
socialização e que uma rede familiar 
alargada desempenha um papel essencial 
para a prevenção e a reabilitação;

9. Considera que uma família representa, 
para a criança, o primeiro local formativo 
de socialização e que os pais também são 
responsáveis, nos termos da legislação dos 
Estados-Membros e das convenções 
internacionais, por esse processo de 
socialização; uma rede familiar alargada 
pode desempenhar um papel essencial para 
a prevenção e a reabilitação; tendo em 
conta as actuais circunstâncias sociais e a 
diminuição constante do número de 
pessoas apoiadas por uma rede familiar 
ampla e estável, é necessário dedicar mais 
atenção a modelos alternativos, como as 
famílias de acolhimento, e formular novos 
modelos combinados com base nos dados 
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de experiências positivas;

Or. de

Alteração 51
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de alteração
N.º 9

Proposta de alteração Alteração

9. Considera que uma família representa, 
para a criança, o primeiro local de 
socialização e que uma rede familiar 
alargada desempenha um papel essencial 
para a prevenção e a reabilitação;

9. Considera que a família representa, para 
a criança, o primeiro local de socialização 
e que uma rede familiar alargada 
desempenha um papel essencial para a 
prevenção e a reinserção social; considera 
igualmente que outros factores 
socioeconómicos têm influência no 
desenvolvimento da criança;

Or. fr

Alteração 52
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 9-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

9-A. Recorda que o processo de 
integração horizontal do tema da família, 
cruzando diferentes políticas (por 
exemplo, políticas sociais, educativas e 
financeiras, bem como a legislação penal, 
etc.) na perspectiva da família, é um 
instrumento fundamental para coordenar 
esforços destinados a prevenir 
comportamentos que conduzam à 
delinquência juvenil;

Or. en
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Alteração 53
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 10

Proposta de alteração Alteração

10. Reconhece que a escola pública 
contribui para a socialização dos 
adolescentes;

Suprimido

Or. en

Alteração 54
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 10

Proposta de alteração Alteração

10. Reconhece que a escola pública 
contribui para a socialização dos 
adolescentes;

Suprimido

Or. en

Alteração 55
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 10

Proposta de alteração Alteração

10. Reconhece que a escola pública 
contribui para a socialização dos 
adolescentes;

10. Reconhece que a escola também
contribui consideravelmente para a 
socialização dos adolescentes, pois é o 
local onde as crianças são deixadas 
sozinhas pela primeira vez para viver o 
contacto com uma comunidade exterior à 
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família;

Or. de

Alteração 56
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 10-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

10-A. Reconhece que, para detectar os 
primeiros sinais de comportamento 
delinquente, é necessária uma tónica 
significativa nas escolas, pois elas 
representam o segundo factor de 
socialização mais importante para o 
desenvolvimento das competências sociais 
dos jovens; recomenda aos 
Estados-Membros que adoptem medidas 
adequadas, como horas de 
aconselhamento psicológico regular na 
escola, entre outras, que facilitem a 
cooperação entre pais, escolas e 
psicólogos ou conselheiros para prestar 
apoio às crianças que dele necessitam;

Or. en

Alteração 57
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 11

Proposta de alteração Alteração

11. Exorta os serviços sociais públicos, 
caso seja necessário, a assegurarem um 
acompanhamento que não seja sentido 
como uma estigmatização ou uma 
restrição;

Suprimido
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Or. en

Alteração 58
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 11

Proposta de alteração Alteração

11. Exorta os serviços sociais públicos, 
caso seja necessário, a assegurarem um 
acompanhamento que não seja sentido 
como uma estigmatização ou uma 
restrição;

11. Exorta os serviços sociais públicos, 
caso seja necessário, a assegurarem um 
acompanhamento do comportamento 
desviante que não seja sentido como uma 
estigmatização ou uma restrição;

Or. en

Alteração 59
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 11

Proposta de alteração Alteração

11. Exorta os serviços sociais públicos, 
caso seja necessário, a assegurarem um 
acompanhamento que não seja sentido 
como uma estigmatização ou uma 
restrição;

11. Exorta os serviços sociais públicos, 
caso seja necessário, a assegurarem um 
acompanhamento que não seja sentido 
como uma estigmatização ou uma 
restrição; observa que alguns programas 
orientados para casos específicos 
obtiveram resultados muito significativos;

Or. de

Alteração 60
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 12
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Proposta de alteração Alteração

12. Convida os Estados-Membros a 
melhorarem a formação dos professores, 
a tornar positiva a cooperação entre pais e 
professores e a ter em consideração a 
opinião dos adolescentes de acordo com 
as regras em vigor;

Suprimido

Or. en

Alteração 61
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 12

Proposta de alteração Alteração

12. Convida os Estados-Membros a 
melhorarem a formação dos professores, a 
tornar positiva a cooperação entre pais e 
professores e a ter em consideração a 
opinião dos adolescentes de acordo com as 
regras em vigor;

12. Convida os Estados-Membros a 
melhorarem a formação dos professores e a 
reforçarem o seu sentido de 
responsabilidade para com as crianças 
nos cuidados que prestam; insta os 
Estados-Membros a tornarem positiva a 
cooperação entre pais e professores, por 
um lado, e os serviços sociais públicos, 
por outro, e a ter em consideração a 
opinião das crianças mas, sobretudo, dos 
adolescentes de acordo com as regras em 
vigor;

Or. de

Alteração 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta de alteração
N.º 12

Proposta de alteração Alteração

12. Convida os Estados-Membros a 12. Convida os Estados-Membros a 



PE470.088v01-00 34/62 AM\875920PT.doc

PT

melhorarem a formação dos professores, a 
tornar positiva a cooperação entre pais e 
professores e a ter em consideração a 
opinião dos adolescentes de acordo com as 
regras em vigor;

melhorarem a formação dos professores, a 
tornar positiva a cooperação entre pais,
professores, mediadores sociais e 
associações de juventude e a ter em 
consideração a opinião dos adolescentes de 
acordo com as regras em vigor;

Or. fr

Alteração 63
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 12-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

12-A. Solicita às autoridades educativas 
nacionais que desenvolvam formação 
para professores, pessoal administrativo e 
outros grupos que lidam com crianças e 
jovens, por exemplo, profissionais de 
saúde e dos serviços sociais e polícias, 
para promover formas de envolver os 
jovens na igualdade entre os géneros –
esta formação deve incluir sessões em que 
pessoal adulto examine as suas opiniões 
sobre a igualdade entre os géneros e 
ideias sobre o papel dos jovens na 
sociedade, dedicando particular atenção 
aos comportamentos violentos e 
agressivos;

Or. en

Alteração 64
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 13

Proposta de alteração Alteração

13. Exorta as escolas a promoverem as Suprimido
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actividades extracurriculares, artísticas e 
desportivas;

Or. en

Alteração 65
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 13

Proposta de alteração Alteração

13. Exorta as escolas a promoverem as 
actividades extracurriculares, artísticas e 
desportivas;

13. Exorta os pais e as escolas a 
promoverem as actividades 
extracurriculares, artísticas e desportivas 
enquanto contrapeso necessário à pressão 
cada vez maior para a obtenção de 
resultados; neste contexto, projectos como 
o “irmão ou irmã mais velhos” pode 
funcionar como uma defesa, já que as 
pessoas envolvidas não pertencem ao 
círculo familiar imediato – o que facilita 
aos jovens, de muitas formas, a 
abordagem dos problemas – e 
proporcionam um aconselhamento mais 
competente do que os amigos da mesma 
idade (o segundo grupo de referência); é 
possível obter globalmente um efeito 
semelhante – que seria particularmente 
útil no que respeita à última causa 
mencionada pelo Comité Económico e 
Social Europeu (o ensino e a transmissão 
insuficientes de valores pró-sociais, como 
a solidariedade, o respeito e a empatia) –
através de projectos do tipo “avó ou avô 
locais”;

Or. de

Alteração 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Proposta de alteração
N.º 13

Proposta de alteração Alteração

13. Exorta as escolas a promoverem as 
actividades extracurriculares, artísticas e 
desportivas;

13. Exorta os Estados--Membros, as 
colectividades locais e as escolas a 
promoverem e a porem em prática as
actividades extracurriculares, artísticas e 
desportivas, com a ajuda do meio 
associativo;

Or. fr

Alteração 67
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 13-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

13-A. Insiste em que, para combater 
eficazmente a delinquência juvenil, é 
necessário aplicar uma política escolar, 
social, familiar e educativa integrada, que 
ajude a assegurar a transmissão dos 
valores sociais e cívicos e a adaptação 
precoce dos jovens à sociedade; considera 
necessária, igualmente, uma política 
orientada para uma maior coesão 
económica e social e para reduzir as 
desigualdades sociais e contrariar a 
exclusão social e a pobreza, 
particularmente no que se refere à 
pobreza infantil;

Or. en

Alteração 68
Silvia Costa

Proposta de alteração
N.º 13-A (novo)
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Proposta de alteração Alteração

13-A. Insta os Estados-Membros a 
apoiarem políticas de educação 
destinadas a evitar que os jovens 
abandonem o ensino e a compararem 
melhores práticas neste domínio;

Or. it

Alteração 69
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 14

Proposta de alteração Alteração

14. Exorta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a garantirem a 
aplicação das Estratégias Europa 2020 e 
Educação e Formação 2020;

Suprimido

Or. en

Alteração 70
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 15

Proposta de alteração Alteração

15. Solicita às entidades competentes que 
avaliem as políticas públicas relativamente 
à eficácia das penas alternativas para os 
delinquentes juvenis, o impacto dos 
estereótipos na criminalidade juvenil, o 
papel desempenhado pelos meios de 
comunicação social, as diferentes 
experiências dos rapazes e das raparigas 
em relação à violência, bem como o papel 
desempenhado pelos pais, pelas escolas e 

15. Solicita às entidades competentes que 
avaliem as políticas públicas relativamente 
à eficácia das penas alternativas para os 
delinquentes juvenis, o impacto dos 
estereótipos na criminalidade juvenil, o 
papel desempenhado pelos meios de 
comunicação social, as diferentes 
experiências dos rapazes e das raparigas 
em relação à violência, bem como o papel 
desempenhado pelos pais, pelas escolas e 
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pelas organizações juvenis na prevenção 
da delinquência juvenil;

pelas organizações juvenis nos factores de 
stresse identificados;

Or. de

Alteração 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta de alteração
N.º 15

Proposta de alteração Alteração

15. Solicita às entidades competentes que 
avaliem as políticas públicas relativamente 
à eficácia das penas alternativas para os 
delinquentes juvenis, o impacto dos 
estereótipos na criminalidade juvenil, o 
papel desempenhado pelos meios de 
comunicação social, as diferentes 
experiências dos rapazes e das raparigas 
em relação à violência, bem como o papel 
desempenhado pelos pais, pelas escolas e 
pelas organizações juvenis na prevenção 
da delinquência juvenil;

15. Solicita às entidades competentes que 
avaliem as políticas públicas relativamente 
à eficácia das penas alternativas para os 
delinquentes juvenis, o impacto dos 
estereótipos na criminalidade juvenil, o 
papel desempenhado pelos meios de 
comunicação social, as diferentes 
experiências dos rapazes e das raparigas 
em relação à violência, bem como o papel 
desempenhado pelos pais, pelas escolas e 
pelas associações juvenis na prevenção da 
delinquência juvenil; insta estas entidades 
a partilharem as suas experiências e a 
realizarem um intercâmbio das suas 
práticas;

Or. fr

Alteração 72
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 15

Proposta de alteração Alteração

15. Solicita às entidades competentes que 
avaliem as políticas públicas 
relativamente à eficácia das penas 
alternativas para os delinquentes juvenis, o 
impacto dos estereótipos na criminalidade 

15. Solicita às entidades competentes que 
avaliem a eficácia das penas alternativas 
para os delinquentes juvenis, o impacto dos 
estereótipos na criminalidade juvenil, o 
papel desempenhado pelos meios de 
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juvenil, o papel desempenhado pelos meios 
de comunicação social, as diferentes 
experiências dos rapazes e das raparigas 
em relação à violência, bem como o papel 
desempenhado pelos pais, pelas escolas e 
pelas organizações juvenis na prevenção da 
delinquência juvenil;

comunicação social, as diferentes 
experiências dos rapazes e das raparigas 
em relação à violência, bem como o papel 
desempenhado pelos pais, pelas escolas e 
pelas organizações juvenis na prevenção da 
delinquência juvenil; exorta as entidades 
competentes a serem sensíveis às questões 
de género no controlo da delinquência 
juvenil;

Or. en

Alteração 73
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 15-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

15-A. Apela aos Estados-Membros para 
que tenham em conta o respeito de 
determinados princípios, nomeadamente 
evitar os crimes e a reincidência e
(re)socialisar e (re)integrar os 
delinquentes; salienta a máxima 
importância de abordar as necessidades e 
interesses das vítimas de delinquentes 
juvenis;

Or. en

Alteração 74
Silvia Costa

Proposta de alteração
N.º 15-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

15-A. Solicita aos Estados-Membros que –
através das autoridades nacionais de 
telecomunicações – controlem 
adequadamente e sancionem conteúdos 
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multimédia e imagens que incitem à 
violência, ao sadismo, ao racismo e à 
discriminação sexual e promovam 
conteúdos audiovisuais e multimédia 
instrutivos;

Or. it

Alteração 75
Silvia Costa

Proposta de alteração
N.º 15-B (novo)

Proposta de alteração Alteração

15-B. Incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros a promoverem e 
reforçarem o papel das associações de 
voluntariado, que permitem que os jovens 
adquiram experiência em matéria de 
compromissos e de responsabilidade 
pessoal e social, e faz notar que essa 
experiência é extremamente educativa, 
nomeadamente numa perspectiva cívica;

Or. it

Alteração 76
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 16

Proposta de alteração Alteração

16. Convida os Estados-Membros a 
apoiarem as redes de serviço de 
aconselhamento profissional às famílias e 
aos casais com dificuldades nas relações 
parentais, bem como aos adolescentes 
com problemas ligados a estilos de vida de 
risco e a formas de dependência;

Suprimido
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Or. en

Alteração 77
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 16

Proposta de alteração Alteração

16. Convida os Estados-Membros a 
apoiarem as redes de serviço de 
aconselhamento profissional às famílias e 
aos casais com dificuldades nas relações 
parentais, bem como aos adolescentes com 
problemas ligados a estilos de vida de risco 
e a formas de dependência;

16. Convida os Estados-Membros a 
apoiarem as redes de serviço de 
aconselhamento profissional às famílias e 
aos casais com dificuldades nas relações 
parentais, bem como aos adolescentes com 
problemas ligados a formas de 
dependência;

Or. en

Alteração 78
Angelika Werthmann

Proposta de alteração
N.º 16

Proposta de alteração Alteração

16. Convida os Estados-Membros a 
apoiarem as redes de serviço de 
aconselhamento profissional às famílias e 
aos casais com dificuldades nas relações 
parentais, bem como aos adolescentes com 
problemas ligados a estilos de vida de 
risco e a formas de dependência;

16. Convida os Estados-Membros a 
apoiarem as redes de serviço de 
aconselhamento profissional, em 
particular as que trabalham no domínio 
entre as famílias e os serviços sociais 
públicos; observa que, em muitos casos, 
os pais aceitam de bom grado 
aconselhamento mas hesitam em procurá-
lo nos serviços sociais – o mesmo se 
aplica aos adolescentes com problemas 
que procuram um refúgio seguro sem ter 
de enfrentar a autoridade do Estado que 
está associada aos serviços sociais 
públicos;

Or. de
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Alteração 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de alteração
N.º 16-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

16-A. Salienta a importância de ensinar a 
igualdade entre os géneros desde tenra 
idade, pois uma percepção discriminatória 
das mulheres desde cedo pode ter um 
impacto negativo na violência contra elas;

Or. en

Alteração 80
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 17

Proposta de alteração Alteração

17. Convida aos Estados-Membros a 
prestarem um apoio especial às pessoas 
migrantes, que garantam o acesso à 
habitação, à educação, aos cuidados 
básicos de saúde e ao mercado laboral;

Suprimido

Or. en

Alteração 81
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 18

Proposta de alteração Alteração

18. Convida os Estados-Membros a 
promoverem a adopção de medidas de 
aconselhamento para os jovens que se 

Suprimido



AM\875920PT.doc 43/62 PE470.088v01-00

PT

deparam com problemas de socialização, 
a combaterem todas as formas de 
discriminação contra os membros da 
comunidade de origem, a elaborarem e 
aplicarem programas de acção contra 
todos os tipos de violência;

Or. en

Alteração 82
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de alteração
N.º 18

Proposta de alteração Alteração

18. Convida os Estados-Membros a 
promoverem a adopção de medidas de 
aconselhamento para os jovens que se 
deparam com problemas de socialização, a 
combaterem todas as formas de 
discriminação contra os membros da 
comunidade de origem, a elaborarem e 
aplicarem programas de acção contra todos 
os tipos de violência;

18. Convida os Estados-Membros a 
promoverem a adopção de medidas de 
apoio para os jovens que se deparam com 
problemas de socialização, a combaterem 
todas as formas de discriminação contra os 
membros da comunidade de origem, a 
elaborarem e aplicarem programas de 
acção contra todos os tipos de violência;

Or. fr

Alteração 83
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 19

Proposta de alteração Alteração

19. Sublinha que os jovens que vivem na 
pobreza correm um risco maior de se 
depararem com problemas, e convida as 
entidades competentes a encararem o 
trabalho junto das famílias com 
dificuldades como uma alternativa à 
colocação da criança numa instituição;

Suprimido
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Or. en

Alteração 84
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 19

Proposta de alteração Alteração

19. Sublinha que os jovens que vivem na 
pobreza correm um risco maior de se 
depararem com problemas, e convida as 
entidades competentes a encararem o 
trabalho junto das famílias com 
dificuldades como uma alternativa à 
colocação da criança numa instituição;

19. Sublinha que os jovens que vivem na 
pobreza correm um risco maior de se 
depararem com problemas, e convida as 
entidades competentes em todos os 
Estados-Membros a encararem o trabalho 
junto das famílias com dificuldades como 
uma alternativa à colocação da criança 
numa instituição;

Or. en

Alteração 85
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 19-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

19-A. Assinala que, para melhorar as 
oportunidades na vida das crianças e dos 
jovens, é vital combater a pobreza e a 
discriminação, assegurar o acesso a 
educação de qualidade, alojamento e 
instalações para jovens, etc.;

Or. en

Alteração 86
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 20
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Proposta de alteração Alteração

20. Reitera a utilidade pedagógica de 
conceder a palavra aos adolescentes no 
sentido de evitar uma política de 
segurança cega, como o mostra o projecto 
europeu "Sabe onde está o seu filho neste 
momento?" enquanto instrumento de 
prevenção;

Suprimido

Or. en

Alteração 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de alteração
N.º 20

Proposta de alteração Alteração

20. Reitera a utilidade pedagógica de 
conceder a palavra aos adolescentes no 
sentido de evitar uma política de 
segurança cega, como o mostra o projecto 
europeu "Sabe onde está o seu filho neste 
momento?" enquanto instrumento de 
prevenção;

20. Reitera a utilidade pedagógica de 
conceder a palavra aos adolescentes no 
sentido de enfrentar de forma adquada o 
problema da delinquência juvenil, como o 
mostra o projecto europeu "Sabe onde está 
o seu filho neste momento?" enquanto 
instrumento de prevenção;

Or. fr

Alteração 88
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 20

Proposta de alteração Alteração

20. Reitera a utilidade pedagógica de 
conceder a palavra aos adolescentes no 
sentido de evitar uma política de segurança 
cega, como o mostra o projecto europeu 
"Sabe onde está o seu filho neste 

20. Reitera a importância do envolvimento 
activo dos pais na prevenção da 
delinquência juvenil; reconhece a 
utilidade pedagógica de campanhas de 
sensibilização ou linhas de apoio 
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momento?" enquanto instrumento de 
prevenção;

nacionais centradas em ajudar os pais a 
“ler os sinais” do comportamento dos 
seus filhos; recomenda a inclusão dos 
adolescentes e dos pais na concepção e no 
lançamento de campanhas de 
sensibilização do público para a 
delinquência juvenil no sentido de evitar 
uma política de segurança cega, como o 
mostra o projecto europeu “Sabe onde está 
o seu filho neste momento?”;

Or. en

Alteração 89
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 21

Proposta de alteração Alteração

21. Sublinha que as necessidades das 
mulheres e dos homens se exprimem 
muitas vezes de forma distinta;

Suprimido

Or. en

Alteração 90
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 21

Proposta de alteração Alteração

21. Sublinha que as necessidades das 
mulheres e dos homens se exprimem 
muitas vezes de forma distinta;

Suprimido

Or. en
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Alteração 91
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 21

Proposta de alteração Alteração

21. Sublinha que as necessidades das 
mulheres e dos homens se exprimem 
muitas vezes de forma distinta;

Suprimido

Or. en

Alteração 92
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 21-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

21-A. Recorda que a investigação recente 
demonstrou que os pais envolvidos na 
vida dos seus filhos bebés imediatamente 
antes ou depois do seu nascimento 
assumem um papel mais activo na sua 
educação nos anos seguintes; a este 
respeito, sublinha a necessidade de 
acelerar os esforços para combater a 
actual disparidade salarial entre homens e 
mulheres, que afecta o exercício das
licenças de maternidade, de paternidade, 
parentais e de assistência à família;

Or. en

Alteração 93
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 21-A (novo)



PE470.088v01-00 48/62 AM\875920PT.doc

PT

Proposta de alteração Alteração

21-A. Insiste em que a natureza e as 
causas da delinquência juvenil feminina 
devem ser investigadas a fim de se 
formular uma política adaptada às 
delinquentes juvenis;

Or. en

Alteração 94
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 22

Proposta de alteração Alteração

22. Convida as entidades a aprofundarem 
os seus conhecimentos relativamente às 
necessidades expressas pelos rapazes e 
pelos homens no âmbito da igualdade de 
oportunidades e da conciliação entre vida 
profissional e familiar;

Suprimido

Or. en

Alteração 95
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 22

Proposta de alteração Alteração

22. Convida as entidades a aprofundarem 
os seus conhecimentos relativamente às 
necessidades expressas pelos rapazes e 
pelos homens no âmbito da igualdade de 
oportunidades e da conciliação entre vida 
profissional e familiar;

Suprimido

Or. en
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Alteração 96
Silvia Costa

Proposta de alteração
N.º 22-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

22-A. Considera essencial promover 
políticas favoráveis à família 
(nomeadamente através de novos critérios 
de responsabilidade social), em particular 
para as famílias monoparentais, a fim de 
lhes proporcionar as condições 
necessárias à conciliação entre vida 
profissional e familiar;

Or. it

Alteração 97
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 23

Proposta de alteração Alteração

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a conceder uma 
remuneração melhor para as profissões 
ligadas aos sectores do ensino pré-escolar 
e da educação;

Suprimido

Or. en

Alteração 98
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 23
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Proposta de alteração Alteração

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a conceder uma 
remuneração melhor para as profissões 
ligadas aos sectores do ensino pré-escolar 
e da educação;

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 23

Proposta de alteração Alteração

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a conceder uma 
remuneração melhor para as profissões 
ligadas aos sectores do ensino pré-escolar 
e da educação;

23. Convida os Estados-Membros, os 
parceiros sociais e o sector do ensino 
privado a analisarem a possibilidade de 
uma remuneração adequada nos sectores 
do ensino pré-escolar e da educação;

Or. en

Alteração 100
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 23

Proposta de alteração Alteração

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a conceder uma 
remuneração melhor para as profissões 
ligadas aos sectores do ensino pré-escolar 
e da educação;

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a proporcionarem mais 
oportunidades para que os pais se 
envolvam activamente na vida dos seus 
filhos desde o início, concedendo licenças 
de maternidade, de paternidade e de 
assistência adequadas bem como a 
possibilidade de adaptar o horário de 
trabalho aos cuidados prestados pelas
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mães e pelos pais;

Or. en

Alteração 101
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de alteração
N.º 23

Proposta de alteração Alteração

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a conceder uma 
remuneração melhor para as profissões 
ligadas aos sectores do ensino pré-escolar e 
da educação;

23. Convida os Estados-Membros e os 
parceiros sociais a organizarem cursos de 
formação profissional adequados e a 
conceder uma remuneração melhor para as 
profissões ligadas aos sectores do ensino 
pré-escolar e da educação;

Or. fr

Alteração 102
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 24

Proposta de alteração Alteração

24. Convida as entidades a reflectirem 
acerca da criação de riquezas nacionais 
através do trabalho de assistência à 
família das mulheres e dos homens para 
verificar se existem discriminações com 
base no sexo;

Suprimido

Or. en

Alteração 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta de alteração
N.º 24

Proposta de alteração Alteração

24. Convida as entidades a reflectirem 
acerca da criação de riquezas nacionais 
através do trabalho de assistência à 
família das mulheres e dos homens para 
verificar se existem discriminações com 
base no sexo;

Suprimido

Or. fr

Alteração 104
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 24

Proposta de alteração Alteração

24. Convida as entidades a reflectirem 
acerca da criação de riquezas nacionais 
através do trabalho de assistência à 
família das mulheres e dos homens para 
verificar se existem discriminações com 
base no sexo;

Suprimido

Or. en

Alteração 105
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 25

Proposta de alteração Alteração

25. Convida as entidades a reconhecerem 
a actividade profissional e 
extraprofissional, nomeadamente a das 
mulheres, nos termos de “ciclo de vida”;

Suprimido
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Or. en

Alteração 106
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 25

Proposta de alteração Alteração

25. Convida as entidades a reconhecerem a 
actividade profissional e extraprofissional, 
nomeadamente a das mulheres, nos 
termos de “ciclo de vida”;

25. Convida os Estados-Membros e as
entidades a analisarem a possibilidade de 
integrar a actividade profissional e 
extraprofissional nas prioridades dos 
regimes nacionais de protecção social;

Or. en

Alteração 107
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 26

Proposta de alteração Alteração

26. Solicita aos Estados-Membros que 
instaurem programas de reeducação e de 
reintegração social para jovens 
delinquentes e que executem uma política 
judicial de "tolerância zero" para com os 
adultos, independentemente do seu 
estatuto social, que incitam os 
adolescentes à delinquência, 
nomeadamente facilitando o acesso às 
drogas duras, ao cannabis e a outros 
produtos nocivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 108
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta de alteração
N.º 26

Proposta de alteração Alteração

26. Solicita aos Estados-Membros que 
instaurem programas de reeducação e de 
reintegração social para jovens 
delinquentes e que executem uma política 
judicial de "tolerância zero" para com os 
adultos, independentemente do seu estatuto 
social, que incitam os adolescentes à 
delinquência, nomeadamente facilitando o 
acesso às drogas duras, ao cannabis e a 
outros produtos nocivos;

26. Solicita aos Estados-Membros que 
instaurem programas de educação e de 
reintegração social para jovens 
delinquentes e que executem uma política 
judicial de "tolerância zero" para com os 
adultos, independentemente do seu estatuto 
social, que incitam os adolescentes à 
delinquência, nomeadamente facilitando o 
acesso às drogas duras, ao cannabis e a 
outros produtos nocivos;

Or. fr

Alteração 109
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 26

Proposta de alteração Alteração

26. Solicita aos Estados-Membros que 
instaurem programas de reeducação e de 
reintegração social para jovens 
delinquentes e que executem uma política
judicial de "tolerância zero" para com os 
adultos, independentemente do seu estatuto 
social, que incitam os adolescentes à 
delinquência, nomeadamente facilitando o 
acesso às drogas duras, ao cannabis e a 
outros produtos nocivos;

26. Solicita aos Estados-Membros que 
instaurem programas de reeducação e de 
reintegração social para jovens 
delinquentes e que executem uma política 
judicial de "tolerância zero" para com os 
adultos, independentemente do seu estatuto 
social, que incitam os adolescentes à 
delinquência, nomeadamente facilitando o 
acesso às drogas;

Or. fr

Alteração 110
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 26-A (novo)
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Proposta de alteração Alteração

26-A. Exorta os Estados-Membros a 
terem em conta que as raparigas 
representam uma minoria entre os jovens 
delinquentes e a reconhecerem a 
necessidade de adaptar as condições em 
que as delinquentes juvenis são detidas, 
julgadas e sancionadas;

Or. en

Alteração 111
Rolandas Paksas

Proposta de alteração
N.º 26-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

26-A. Insta os Estados-Membros a 
prestarem particular atenção às famílias e 
às escolas; ao ensino geral, superior e 
profissional dos menores; às actividades 
das crianças fora da escola; ao emprego; 
ao esclarecimento dos menores, dos seus 
pais, dos professores e de outros 
especialistas sobre questões jurídicas; à 
disponibilização de informações sobre as 
consequências do consumo de drogas e 
sobre grupos informais de menores; e à 
prestação de assistência psicológica às 
crianças e aos seus pais;

Or. lt

Alteração 112
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 26-B (novo)
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Proposta de alteração Alteração

26-B. Apela a todas as instituições 
estatais, públicas e privadas, como as 
escolas, os responsáveis pelo controlo do 
absentismo, a polícia, as instituições de 
apoio e outras a serem sensíveis às 
diferenças entre rapazes e raparigas no 
acompanhamento, na prevenção e na 
resolução da delinquência juvenil;

Or. en

Alteração 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta de alteração
N.º 27

Proposta de alteração Alteração

27. Exorta os Estados-Membros a 
reforçarem as suas medidas de prevenção 
da violência de género entre os jovens e a 
melhorarem a colaboração entre as pessoas 
e os diversos meios afectados pelo 
fenómeno, como a família, a escola, o 
espaço público e a comunicação social; 
salienta a importância da realização de 
campanhas de sensibilização para as 
diversas formas de violência contra as 
mulheres e de combate aos estereótipos;

27. Exorta os Estados-Membros a 
reforçarem as suas medidas de prevenção 
da violência de género entre os jovens e a 
melhorarem a colaboração entre as pessoas 
e os diversos meios afectados pelo 
fenómeno, como a família, a escola, o 
espaço público, a comunicação social e as 
associações de juventude; salienta a 
importância da realização de campanhas de 
sensibilização para as diversas formas de 
violência contra as mulheres e de combate 
aos estereótipos;

Or. fr

Alteração 114
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 27
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Proposta de alteração Alteração

27. Exorta os Estados-Membros a 
reforçarem as suas medidas de prevenção 
da violência de género entre os jovens e a 
melhorarem a colaboração entre as pessoas 
e os diversos meios afectados pelo 
fenómeno, como a família, a escola, o 
espaço público e a comunicação social; 
salienta a importância da realização de 
campanhas de sensibilização para as 
diversas formas de violência contra as 
mulheres e de combate aos estereótipos;

27. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a reforçarem as suas medidas de 
prevenção da violência de género entre os 
jovens e a melhorarem a colaboração entre 
as pessoas e os diversos meios afectados 
pelo fenómeno, como a família, a escola, o 
espaço público e a comunicação social; 
salienta a importância da realização de 
campanhas de sensibilização para as 
diversas formas de violência contra as 
mulheres e de combate aos estereótipos;

Or. en

Alteração 115
Rolandas Paksas

Proposta de alteração
N.º 27

Proposta de alteração Alteração

27. Exorta os Estados-Membros a 
reforçarem as suas medidas de prevenção 
da violência de género entre os jovens e a 
melhorarem a colaboração entre as pessoas 
e os diversos meios afectados pelo 
fenómeno, como a família, a escola, o 
espaço público e a comunicação social; 
salienta a importância da realização de 
campanhas de sensibilização para as 
diversas formas de violência contra as 
mulheres e de combate aos estereótipos;

27. Exorta os Estados-Membros a 
reforçarem as suas medidas de prevenção 
da violência de género entre os jovens e a 
melhorarem a colaboração entre as pessoas 
e os diversos meios afectados pelo 
fenómeno, como a família, a escola, o 
espaço público e a comunicação social; 
salienta a importância da realização de 
campanhas de sensibilização para as 
diversas formas de violência contra as 
mulheres e de combate aos estereótipos;
solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que criem uma base de dados 
para recomendações destinadas a 
prevenir a delinquência juvenil;

Or. lt
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Alteração 116
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 27-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

27-A. Convida os Estados-Membros a 
apoiarem e promoverem os programas 
operacionais lançados pela Aliança 
Europeia para as Famílias; solicita à 
Comissão que intensifique o 
desenvolvimento de instrumentos para 
sistematizar o intercâmbio de boas 
práticas e a investigação sobre este tema;

Or. fr

Alteração 117
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 28

Proposta de alteração Alteração

28. Convida as entidades a reconhecerem 
a importância do papel educativo dos 
membros da rede familiar, concentrando-
se no papel das pessoas idosas que 
abandonaram o mercado de emprego;

Suprimido

Or. en

Alteração 118
Sari Essayah

Proposta de alteração
N.º 28-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

28-A. Insta os Estados-Membros a 
procurarem, sempre que possível, 
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soluções orientadas para a família em vez 
de soluções institucionais centralizadas se 
uma criança ou um adolescente tiver de 
ser acolhido e retirado da sua família;

Or. fi

Alteração 119
Antonyia Parvanova

Proposta de alteração
N.º 28-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

28-A. Convida os Estados-Membros a 
introduzirem programas baseados nas 
escolas destinados a melhorar o ambiente 
escolar, a resolução de conflitos e as 
capacidades de mediação;

Or. en

Alteração 120
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 29

Proposta de alteração Alteração

29. Convida os poderes públicos a 
tomarem as medidas necessárias para que 
as mulheres e os homens possam escolher 
melhor a forma como pretendem conciliar 
vida familiar e vida profissional;

Suprimido

Or. en

Alteração 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Proposta de alteração
N.º 29

Proposta de alteração Alteração

29. Convida os poderes públicos a 
tomarem as medidas necessárias para que 
as mulheres e os homens possam escolher 
melhor a forma como pretendem conciliar 
vida familiar e vida profissional;

29. Convida os poderes públicos a 
tomarem as medidas necessárias para 
tornar possível às mulheres e aos homens 
conciliar vida familiar e vida profissional;

Or. fr

Alteração 122
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 29

Proposta de alteração Alteração

29. Convida os poderes públicos a 
tomarem as medidas necessárias para que 
as mulheres e os homens possam escolher 
melhor a forma como pretendem conciliar 
vida familiar e vida profissional;

29. Convida a Comissão e os
Estados-Membros a tomarem as medidas 
necessárias para permitir que as mulheres e 
os homens consigam conciliar melhor vida 
familiar e vida profissional concedendo, 
entre outros direitos, licenças de 
maternidade, de paternidade, parentais e 
de assistência, e assegurando um acesso 
adequado a creches e jardins-de-infância;

Or. en

Alteração 123
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 29

Proposta de alteração Alteração

29. Convida os poderes públicos a 
tomarem as medidas necessárias para que 
as mulheres e os homens possam escolher 

29. Convida os poderes públicos a 
tomarem as medidas necessárias para que 
as mulheres e os homens possam escolher 
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melhor a forma como pretendem conciliar 
vida familiar e vida profissional;

melhor a forma como pretendem conciliar 
vida familiar e vida profissional, no 
respeito dos princípios de igualdade entre 
mulheres e homens;

Or. fr

Alteração 124
Marije Cornelissen

Proposta de alteração
N.º 30

Proposta de alteração Alteração

30. Convida os Estados-Membros a 
promoverem uma política fiscal que tenha 
em conta as obrigações financeiras, 
nomeadamente os custos relacionados 
com as diferentes formas de guarda de 
crianças;

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Norica Nicolai

Proposta de alteração
N.º 30

Proposta de alteração Alteração

30. Convida os Estados-Membros a 
promoverem uma política fiscal que tenha 
em conta as obrigações financeiras, 
nomeadamente os custos relacionados com 
as diferentes formas de guarda de crianças;

30. Convida os Estados-Membros a 
promoverem uma política fiscal que 
incentive a atribuição de mais recursos 
para os custos relacionados com as 
diferentes formas de guarda de crianças;

Or. en

Alteração 126
Antonyia Parvanova
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Proposta de alteração
N.º 30-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

30-A. Convida a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a aumentarem a 
sensibilização para a segurança da 
Internet e a introduzirem campanhas e 
programas para esse efeito; entende que 
devem procurar, sobretudo, explicar aos 
pais quais são os riscos de uma utilização 
ilimitada da Internet pelas crianças e 
como podem manter estas a salvo de 
conteúdos ilegais e prejudiciais em linha;

Or. en

Alteração 127
Anna Záborská

Proposta de alteração
N.º 30-A (novo)

Proposta de alteração Alteração

30-A. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a adoptarem medidas 
positivas a favor das mulheres e dos 
homens, nomeadamente para facilitar o 
regresso ao seu emprego após um período 
dedicado à prestação de cuidados aos 
filhos, favorecendo políticas de 
(re)integração no mercado de trabalho 
que lhes permitam recuperar a 
independência financeira;

Or. fr


