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Amendamentul 1

Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea adresată 
statelor membre de către Comitetul 
Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei 
privind noile modalități de abordare a 
delincvenței juvenile și rolul justiției 
juvenile [Rec (2003) 20] din 
24 septembrie 2003,

Or. en

Amendamentul 2
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Cartea verde 
„Îmbunătățirea sănătății mentale a 
populației - Pentru o strategie privind 
sănătatea mentală în Uniunea 
Europeană” (COM(2005)484), care 
menționează în special costurile publice 
pe care tulburările de conduită și de 
comportament ale copiilor le implică 
pentru sistemele penale și judiciare,

Or. fr

Amendamentul 3
Anna Záborská
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Propunere de rezoluție
Referirea 1b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere abordarea Comisiei UE 
și răspunsul Parlamentului referitor la 
strategia UE privind drepturile copilului, 
astfel cum a fost adoptată la 
16 ianuarie 2008,

Or. en

Amendamentul 4
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisarului pentru drepturile omului din 
cadrul Consiliului Europei, intitulată 
„Les enfants et la justice des mineurs: 
Pistes d’améliorations” (Copiii și justiția 
minorilor: căi de îmbunătățire), 
CommDH/IssuePaper(2009)1 din 
19 iunie 2009,

Or. fr

Amendamentul 5
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Comitetului Miniștrilor din cadrul 
Consiliului Europei privind reacțiile 
sociale la delincvența juvenilă, [Rec (87) 
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20E] din 17 septembrie 1987,

Or. en

Amendamentul 6
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere documentul 17593/09 
CRIMORG 187 al Consiliului Uniunii din 
15 decembrie 2009,

Or. fr

Amendamentul 7
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei, 
intitulată „Prévention de la criminalité
dans l’Union européenne” (Prevenirea 
criminalității în Uniunea Europeană), 
(COM(2004)165),

Or. fr

Amendamentul 8
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 1e (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European, intitulat 
„Prevenirea delincvenței juvenile: 
modalități de abordare a delincvenței 
juvenile și rolul sistemului de justiție 
juvenilă în Uniunea Europeană”1,

Or. fr

Amendamentul 9
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
21 iunie 2007 referitoare la delincvența 
juvenilă: rolul femeilor, al familiei și al 
societății1,
1 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 344.

Or. en

Amendamentul 10
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. dorește să inițieze un proces de reflecție 
privind politica în domeniul egalității 
șanselor pe piața muncii pentru a le 
permite femeilor și bărbaților interesați să 
participe activ la demersurile publice și 

eliminat

                                               
1 J.O.C.E. C 110 75, 9.5.2006.
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individuale care vizează să pună capăt 
delincvenței și impoliteților juvenile;

Or. en

Amendamentul 11
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. dorește să inițieze un proces de reflecție 
privind politica în domeniul egalității 
șanselor pe piața muncii pentru a le 
permite femeilor și bărbaților interesați să 
participe activ la demersurile publice și 
individuale care vizează să pună capăt 
delincvenței și impoliteților juvenile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. dorește să inițieze un proces de reflecție 
privind politica în domeniul egalității 
șanselor pe piața muncii pentru a le permite 
femeilor și bărbaților interesați să participe 
activ la demersurile publice și individuale 
care vizează să pună capăt delincvenței și 
impoliteților juvenile;

1. dorește să inițieze un proces de reflecție 
privind politica în domeniul egalității 
șanselor pe piața muncii pentru a le permite 
femeilor și bărbaților interesați să participe 
activ la demersurile publice și individuale 
care vizează să contracareze proliferarea
delicvenței juvenile, în special a celei 
privind violența, și impolitețile juvenile în 
creștere, care se manifestă printr-o lipsă 
îngrijorătoare de simț al responsabilității 
și de toleranță;

Or. de
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Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. dorește să inițieze un proces de reflecție 
privind politica în domeniul egalității 
șanselor pe piața muncii pentru a le permite 
femeilor și bărbaților interesați să participe 
activ la demersurile publice și individuale 
care vizează să pună capăt delincvenței și 
impoliteților juvenile;

1. dorește să inițieze un proces de reflecție 
privind politica în domeniul egalității 
șanselor pe piața muncii pentru a le permite 
femeilor și bărbaților interesați să participe 
activ la demersurile publice și individuale 
care vizează să pună capăt delincvenței și 
impoliteților juvenile și să formeze 
conștiința socială și individuală;

Or. lt

Amendamentul 14
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. luând în considerare necesitatea de a 
deschide o discuție pe tema activităților 
casnice și a noțiunii de discriminare 
legată de diferența de salarii (gender pay 
gap), care influențează alegerea parentală 
și efectuarea concediilor de maternitate, 
de paternitate, de adopție, parentale și 
familiale, în scopul verificării dacă aceste 
discriminări sunt forme de discriminare 
pe motiv de gen;

Or. fr

Amendamentul 15
Norica Nicolai
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. amintește că articolul 18 alineatul (1) din 
Convenția ONU privind drepturile 
copilului consacră funcția parentală drept 
prima pârghie de acțiune publică pentru a
veni în întâmpinarea intereselor copilului și 
impune statelor obligații active de 
sprijinire a părinților;

2. amintește că articolul 18 alineatul (1) din 
Convenția ONU privind drepturile 
copilului consacră funcția parentală drept 
prima pârghie de acțiune publică pentru a 
veni în întâmpinarea intereselor copilului;

Or. en

Amendamentul 16
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. amintește că articolul 18 alineatul (1) din 
Convenția ONU privind drepturile 
copilului consacră funcția parentală drept 
prima pârghie de acțiune publică pentru a 
veni în întâmpinarea intereselor copilului și 
impune statelor obligații active de 
sprijinire a părinților;

2. amintește că articolul 18 alineatul (1) din 
Convenția ONU privind drepturile 
copilului consacră funcția parentală drept 
prima pârghie de acțiune publică pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor și intereselor 
copilului și pentru a acționa spre binele 
acestuia și angajamentul statelor de 
sprijinire a părinților în îndeplinirea 
atribuțiilor parentale;

Or. de

Amendamentul 17
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. amintește că articolul 18 alineatul (1) din 
Convenția ONU privind drepturile 

2. amintește că articolul 18 alineatul (1) din 
Convenția ONU privind drepturile 
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copilului consacră funcția parentală drept 
prima pârghie de acțiune publică pentru a 
veni în întâmpinarea intereselor copilului și 
impune statelor obligații active de sprijinire 
a părinților;

copilului consacră principiul potrivit 
căruia părinții sau, după caz, tutorii legali 
sunt principalii responsabili pentru a veni 
în întâmpinarea intereselor copilului și 
impune statelor obligații active de sprijinire 
a acestui principiu;

Or. en

Amendamentul 18
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reiterează faptul că, alături de părinți, 
profesorii și alți îngrijitori activi în 
perioada copilăriei pot reprezenta factori 
esențiali în protejarea copiilor împotriva 
violenței și a comportamentului 
delincvent;

Or. en

Amendamentul 19
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că suspecții, inclusiv 
suspecții juvenili, sunt nevinovați până la 
proba contrarie și sunt îndreptățiți să se 
bucure de toate drepturile aferente unui 
proces echitabil, prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale și în Convenția 
europeană a drepturilor omului; susține 
cu tărie Foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale și 
așteaptă cu nerăbdare propunerea 
viitoare a Comisiei privind suspecții 
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vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 20
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că aceste instituții 
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socio-economici ai delincvenței 
juvenile și nu abordează cu aceeași 
sinceritate problema condițiilor globale 
necesare fără a face, direct sau indirect, 
discriminări între femei și bărbați pe piața 
muncii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că aceste instituții 
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socio-economici ai delincvenței 
juvenile și nu abordează cu aceeași 
sinceritate problema condițiilor globale 
necesare fără a face, direct sau indirect, 
discriminări între femei și bărbați pe piața 
muncii;

3. subliniază faptul că aceste instituții 
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socioeconomici ai delincvenței 
juvenile;

Or. en



PE470.088v01-00 12/60 AM\875920RO.doc

RO

Amendamentul 22
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că aceste instituții 
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socio-economici ai delincvenței 
juvenile și nu abordează cu aceeași 
sinceritate problema condițiilor globale 
necesare fără a face, direct sau indirect, 
discriminări între femei și bărbați pe piața 
muncii;

3. subliniază faptul că factorii 
socioeconomici ai delincvenței juvenile nu
sunt încă analizați pe baze științifice 
solide și, prin urmare, lipsesc modelele 
unei abordări unitare a cauzelor 
problemei; dezbaterile anterioare nu 
abordează cu aceeași sinceritate problema 
condițiilor globale necesare fără a face, 
direct sau indirect, discriminări între femei 
și bărbați pe piața muncii;

Or. de

Amendamentul 23
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că aceste instituții
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socio-economici ai delincvenței 
juvenile și nu abordează cu aceeași
sinceritate problema condițiilor globale 
necesare fără a face, direct sau indirect, 
discriminări între femei și bărbați pe piața 
muncii;

3. subliniază faptul că statele membre, 
precum și instituțiile europene și
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socioeconomici ai delincvenței 
juvenile și nu abordează cu aceeași 
sinceritate problema condițiilor globale 
necesare fără a face, direct sau indirect, 
discriminări între femei și bărbați pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 24
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că aceste instituții
internaționale nu țin cont suficient de 
factorii socio-economici ai delincvenței 
juvenile și nu abordează cu aceeași 
sinceritate problema condițiilor globale 
necesare fără a face, direct sau indirect, 
discriminări între femei și bărbați pe piața 
muncii;

3. subliniază faptul că ar trebui acordată 
atenție factorilor socioeconomici ai 
delincvenței juvenile, iar stereotipizarea 
grupurilor mari de populație ar trebui 
evitată;

Or. en

Amendamentul 25
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază nevoia unei estimări 
obiective a valorii macroeconomice 
adăugate a activităților pe termen lung 
având ca obiect combaterea delincvenței 
juvenile, în cadrul consolidării și 
menținerii coeziunii sociale și a bunăstării 
societăților;

Or. en

Amendamentul 26
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de faptul că piața muncii 
are tendința de a supune bărbații și 
femeile la exigențe tot mai mari pentru a 

eliminat
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atinge un nivel mai ridicat de 
performanță, ceea ce contravine 
aspirațiilor Uniunii de a realiza o 
economie socială competitivă, adaptată 
nevoilor bărbaților în cadrul relațiilor lor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 27
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de faptul că piața muncii 
are tendința de a supune bărbații și 
femeile la exigențe tot mai mari pentru a 
atinge un nivel mai ridicat de 
performanță, ceea ce contravine 
aspirațiilor Uniunii de a realiza o 
economie socială competitivă, adaptată 
nevoilor bărbaților în cadrul relațiilor lor 
sociale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de faptul că piața muncii 
are tendința de a supune bărbații și 
femeile la exigențe tot mai mari pentru a 
atinge un nivel mai ridicat de 
performanță, ceea ce contravine 
aspirațiilor Uniunii de a realiza o 
economie socială competitivă, adaptată 
nevoilor bărbaților în cadrul relațiilor lor 

eliminat
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sociale;

Or. fr

Amendamentul 29
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de faptul că piața muncii
are tendința de a supune bărbații și 
femeile la exigențe tot mai mari pentru a 
atinge un nivel mai ridicat de 
performanță, ceea ce contravine 
aspirațiilor Uniunii de a realiza o 
economie socială competitivă, adaptată 
nevoilor bărbaților în cadrul relațiilor lor 
sociale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunere de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de faptul că piața muncii 
are tendința de a supune bărbații și femeile 
la exigențe tot mai mari pentru a atinge un 
nivel mai ridicat de performanță, ceea ce 
contravine aspirațiilor Uniunii de a realiza 
o economie socială competitivă, adaptată 
nevoilor bărbaților în cadrul relațiilor lor 
sociale;

4. este preocupat de faptul că piața muncii 
are tendința de a supune bărbații și femeile 
la exigențe tot mai mari pentru a atinge un 
nivel mai ridicat de performanță, uneori 
într-un mod greșit care duce la prea multe 
ore suplimentare, la stres și la epuizare,
ceea ce contravine aspirațiilor Uniunii de a 
realiza o economie socială competitivă, 
adaptată nevoilor bărbaților în cadrul 
relațiilor lor sociale;

Or. fi
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Amendamentul 31
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că, pentru a preveni 
comportamentul delincvent, părinții, 
profesorii și lucrătorii sociali ar trebui să 
răspundă nevoilor copiilor – să fie în 
siguranță și să trăiască într-un mediu 
susținător, să aibă modele pozitive și să fie 
protejați împotriva violenței;

Or. en

Amendamentul 32
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. constată că sistemul de educație 
formală poate fi utilizat ca sursă de bază 
pentru sensibilizarea publicului cu privire 
la violența împotriva femeilor și pentru 
abordarea și eradicarea stereotipurilor de 
gen. Practicile promițătoare în acest 
domeniu includ eliminarea stereotipurilor 
de gen din programele educaționale, 
instituirea unei formări privind 
gestionarea comportamentului agresiv, 
inclusiv o formare privind diferențele de 
gen pentru profesori și asigurarea de 
cursuri specializate privind drepturile 
omului, inclusiv drepturile femeilor;

Or. en
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Amendamentul 33
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. adoptă definițiile următoare ale 
„Ansamblului minim de norme ONU 
pentru administrarea justiției juvenile 
(Regulile de la Beijing)”, care reprezintă 
unicul instrument internațional 
cuprinzând o definiție a „delincvenței 
juvenile” (alineatul 2.2):

5. susține următoarea definiție a 
„delincvenței juvenile”, formulată de 
Consiliul Europei1:
„tânăr” înseamnă o persoană care a 
împlinit vârsta răspunderii penale, dar nu 
și vârsta majoratului; cu toate acestea, 
definiția poate fi extinsă asupra 
persoanelor cu vârste imediat anterioare 
sau ulterioare acestora”
„delincvență” înseamnă acțiuni care sunt 
tratate în temeiul dreptului penal. În 
unele țări, definiția este extinsă pentru a 
include și comportamentul antisocial 
și/sau deviant, care poate fi abordat în 
temeiul dreptului civil sau administrativ,
„sistemul de justiție juvenilă” este definit 
drept componenta formală a unei 
abordări mai ample privind soluționarea 
criminalității juvenile; pe lângă tribunalul 
pentru tineri, acesta cuprinde toate 
organismele și agențiile oficiale, cum ar fi 
poliția, procuratura, profesiile juridice, 
serviciul de eliberare condiționată, iar 
instituțiile penale colaborează 
îndeaproape cu agențiile conexe, precum 
serviciile de sănătate, de educație, 
serviciile sociale și de bunăstare și cu 
organismele neguvernamentale, cum ar fi 
serviciile de sprijin pentru victime și 
martori;

Or. en

                                               
 Rezoluția 40/33 a Adunării Generale a ONU din 29 noiembrie 1985.
1 Consiliul Europei, Copiii și justiția juvenilă, octombrie 2009.
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Amendamentul 34
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că delincvența 
juvenilă este o componentă specială a 
delincvenței globale și că nivelul acesteia 
reprezintă o măsură a sănătății morale a 
societății;

Or. lt

Amendamentul 35
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri 
periculoase, de violența cu caracter sexist, 
de fenomene de viol sau de violuri în 
grup, de sexualizarea și pornografia 
precoce promovate mai ales prin internet, 
de abuzul de produse care se fumează, se 
beau sau se injectează, de tulburările
alimentare, de excesele în cadrul cărora 
adolescenții pot fi în același timp arhitecți 
și victime;

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce 
promovate mai ales prin internet, de abuzul 
de produse care se fumează, se beau sau se 
injectează, de tulburările alimentare, de 
excesele în cadrul cărora adolescenții pot fi 
în același timp arhitecți și victime;

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce 
promovate prin internet; de abuzul de 
produse care se fumează, se beau sau se 
injectează, de excesele în cadrul cărora 
adolescenții pot fi în același timp arhitecți 
și victime;

Or. en

Amendamentul 37
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce 
promovate mai ales prin internet, de abuzul 
de produse care se fumează, se beau sau se 
injectează, de tulburările alimentare, de 
excesele în cadrul cărora adolescenții pot 
fi în același timp arhitecți și victime;

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce cu care 
tinerii intră în contact mai ales prin 
internet, de abuzul de produse care se 
fumează, se beau sau se injectează, de 
tulburările alimentare, care sunt 
preponderent rezultatul unei presiuni 
exercitate în mod conștient sau 
inconștient de mediul apropiat pe fondul 
unui respect de sine fragil al 
adolescenților, și de excese de altă natură;

Or. de

Amendamentul 38
Antonyia Parvanova
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce 
promovate mai ales prin internet, de 
abuzul de produse care se fumează, se beau 
sau se injectează, de tulburările 
alimentare, de excesele în cadrul cărora 
adolescenții pot fi în același timp arhitecți 
și victime;

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de hărțuire 
și intimidare, precum și de expunerea la 
pornografie, de abuzul de produse care se 
fumează, se beau sau se injectează;

Or. en

Amendamentul 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce 
promovate mai ales prin internet, de 
abuzul de produse care se fumează, se 
beau sau se injectează, de tulburările 
alimentare, de excesele în cadrul cărora 
adolescenții pot fi în același timp arhitecți 
și victime;

6. subliniază că delincvența juvenilă este 
legată, de asemenea, de jocuri periculoase, 
de violența cu caracter sexist, de fenomene 
de viol sau de violuri în grup, de 
sexualizarea și pornografia precoce 
facilitate mai ales prin internet, de 
consumul de droguri sau de alcool, de 
excesele în cadrul cărora adolescenții pot fi 
în același timp arhitecți și victime;

Or. fr

Amendamentul 40
Angelika Werthmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) 6a. este îngrijorat cu privire la dublul 
pericol la care tinerii sunt expuși; studiile 
științifice au demonstrat că, statistic, 
tinerii recurg la violență mai frecvent 
decât adulții, însă, tinerii sunt, în același 
timp, preponderent țintele violenței 
exercitate de către cei de aceeași vârstă;

Or. de

Amendamentul 41
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reiterează poziția potrivit căreia 
„cauzele care-i determină pe minori să 
adopte un comportament delincvent sunt 
greu de clasificat la modul absolut1,

7. își reiterează poziția potrivit căreia 
„cauzele care-i determină pe minori să 
adopte un comportament delincvent sunt 
greu de clasificat la modul absolut”, 
factorii care conduc la forme de 
comportament antisocial și, în cele din 
urmă, criminal fiind diferiți de la caz la 
caz, condiționați de experiențele fiecărui 
copil sau adolescent și de elementele care 
joacă cel mai important rol în dezvoltarea 
lor: familia, școala, cercurile de prieteni 
și circumstanțele economice și sociale 
generale1;

Or. en

Amendamentul 42
Anna Záborská

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 21 iunie 2007 referitoare la delincvența juvenilă: rolul femeilor, al 
familiei și al societății, JO C 146E din 12.6.2008, p. 344.
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își reiterează poziția potrivit căreia 
„cauzele care-i determină pe minori să 
adopte un comportament delincvent sunt 
greu de clasificat la modul absolut”*;

7. își reiterează poziția potrivit căreia 
„cauzele care-i determină pe minori să 
adopte un comportament delincvent sunt 
greu de clasificat la modul absolut”1; în 
această privință, atrage atenția în mod 
special asupra nevoii de analiză a naturii 
și a cauzelor delincvenței în rândul 
tinerelor, vizând formularea unei politici 
adaptate infractoarelor;

Or. en

Amendamentul 43
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de acord cu lista cauzelor enumerate 
de CESE: - apartenența minorului la o 
familie destrămată („broken home”) și 
dificultățile de a îmbina viața de familie și 
viața profesională se traduc din ce în ce 
mai mult printr-o atenție insuficientă 
acordată tinerilor; lipsa limitelor și a 
controlului; - marginalizarea socio-
economică sau sărăcia; - absenteismul și 
eșecul școlar; - șomajul în rândul tinerilor; 
- difuzarea de imagini și comportamente 
violente prin anumite mijloace de 
comunicare în masă sau jocuri video; -
consumul de droguri și de stupefiante 
precum canabisul sau consumul excesiv de 
alcool; - insuficiența constatată privind 
învățământul și transmiterea valorilor 
sociale sau civice precum respectarea 
normelor, solidaritatea, generozitatea, 

8. este de acord cu lista cauzelor enumerate 
de CESE:

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 21 iunie 2007 referitoare la delincvența juvenilă: rolul femeilor, al 
familiei și al societății, JO C 146E din 12.6.2008, p. 344.
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toleranța, respectul pentru ceilalți, simțul 
autocritic, empatia, sentimentul muncii 
bine făcute etc., înlocuite în societățile 
noastre „globalizate” cu valori mai 
utilitariste precum individualismul, 
competitivitatea, consumul excesiv de 
bunuri, și care generează, în circumstanțe 
specifice, o anumită anomie socială 1;

- apartenența minorului la o familie 
destrămată („broken home”) – în studii 
pertinente efectuate în deceniile 
anterioare s-a constatat faptul că, în 
cadrul unei grupe de vârstă, între 
jumătate și până la două treimi din totalul 
infracțiunilor sunt comise de o mică parte 
a minorilor cu comportamente 
perturbatorii, a căror trăsătură comună o 
reprezintă raporturile familiale precare și 
lipsa competențelor sociale fundamentale 
care să favorizeze un mod de viață social 
– și dificultățile de a îmbina viața de 
familie și viața profesională;

- se traduc din ce în ce mai mult printr-o 
atenție insuficientă acordată tinerilor, lipsa 
limitelor și a controlului;
- marginalizarea socio-economică sau 
sărăcia;
- absenteismul și eșecul școlar;

- șomajul în rândul tinerilor – integrarea în 
viața profesională și implicarea 
persoanelor în care aceștia au încredere 
s-au dovedit a avea un efect benefic, chiar 
și în cazul unor lacune severe privind 
competențele sociale;

- difuzarea de imagini și comportamente 
violente prin anumite mijloace de 
comunicare în masă sau jocuri video;
- consumul de droguri și de stupefiante 
precum canabisul sau consumul excesiv de 
alcool;

                                                                                                                                                  
1 Comitetul Economic și Social European, aviz privind „Prevenirea delincvenței juvenile: modalități de abordare 
a delincvenței juvenile și rolul sistemului de justiție juvenilă în Uniunea Europeană”, JO C 110 din 9.5.2006, 
p. 75.
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- insuficiența constatată privind 
învățământul și transmiterea valorilor 
sociale sau civice precum respectarea 
normelor, solidaritatea, generozitatea, 
toleranța, respectul pentru ceilalți, simțul 
autocritic, empatia, sentimentul muncii 
bine făcute etc., înlocuite în societățile 
noastre „globalizate” cu valori mai 
utilitariste precum individualismul, 
competitivitatea, consumul excesiv de 
bunuri, și care generează, în circumstanțe 
specifice, o anumită anomie socială1;

Or. de

Amendamentul 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de acord cu lista cauzelor enumerate 
de CESE: - apartenența minorului la o 
familie destrămată („broken home”) și 
dificultățile de a îmbina viața de familie și 
viața profesională se traduc din ce în ce 
mai mult printr-o atenție insuficientă 
acordată tinerilor; lipsa limitelor și a 
controlului; - marginalizarea socio-
economică sau sărăcia; - absenteismul și 
eșecul școlar; - șomajul în rândul tinerilor; 
- difuzarea de imagini și comportamente 
violente prin anumite mijloace de 
comunicare în masă sau jocuri video; -
consumul de droguri și de stupefiante 
precum canabisul sau consumul excesiv de 
alcool; - insuficiența constatată privind 
învățământul și transmiterea valorilor 
sociale sau civice precum respectarea 
normelor, solidaritatea, generozitatea, 
toleranța, respectul pentru ceilalți, simțul 

8. este de acord cu lista cauzelor enumerate 
de CESE: - apartenența minorului la o 
familie destrămată („broken home”) și 
dificultățile de a îmbina viața de familie și 
viața profesională se traduc din ce în ce 
mai mult printr-o atenție insuficientă 
acordată tinerilor; lipsa limitelor și a 
controlului; - marginalizarea 
socioeconomică sau sărăcia; - absenteismul 
și eșecul școlar; - șomajul în rândul 
tinerilor; - difuzarea de imagini și 
comportamente violente prin anumite 
mijloace de comunicare în masă sau jocuri 
video; - consumul de droguri și de 
stupefiante precum canabisul sau consumul 
excesiv de alcool; - insuficiența constatată 
privind învățământul și transmiterea 
valorilor sociale sau civice precum 
respectarea normelor, solidaritatea, 
generozitatea, toleranța, respectul pentru 

                                               
1 Comitetul Economic și Social European, aviz privind „Prevenirea delincvenței juvenile: modalități de abordare 
a delincvenței juvenile și rolul sistemului de justiție juvenilă în Uniunea Europeană”, JO C 110 din 9.5.2006, 
p. 75.
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autocritic, empatia, sentimentul muncii 
bine făcute etc., înlocuite în societățile 
noastre „globalizate” cu valori mai 
utilitariste precum individualismul, 
competitivitatea, consumul excesiv de 
bunuri, și care generează, în circumstanțe 
specifice, o anumită anomie socială *;

ceilalți, simțul autocritic, empatia, 
sentimentul muncii bine făcute etc.1;

Or. fr

Amendamentul 45
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de acord cu lista cauzelor 
enumerate de CESE: - apartenența 
minorului la o familie destrămată 
(„broken home”) și dificultățile de a 
îmbina viața de familie și viața 
profesională se traduc din ce în ce mai 
mult printr-o atenție insuficientă acordată 
tinerilor; lipsa limitelor și a controlului; -
marginalizarea socio-economică sau 
sărăcia; - absenteismul și eșecul școlar; -
șomajul în rândul tinerilor; - difuzarea de 
imagini și comportamente violente prin 
anumite mijloace de comunicare în masă 
sau jocuri video; - consumul de droguri și 
de stupefiante precum canabisul sau 
consumul excesiv de alcool; - insuficiența 
constatată privind învățământul și 
transmiterea valorilor sociale sau civice 
precum respectarea normelor, 
solidaritatea, generozitatea, toleranța, 
respectul pentru ceilalți, simțul autocritic, 
empatia, sentimentul muncii bine făcute 
etc., înlocuite în societățile noastre 
„globalizate” cu valori mai utilitariste 

8. subliniază nevoia de a susține un studiu 
independent, referitor la cauzele 
delincvenței juvenile;

                                                                                                                                                  
1 Comitetul Economic și Social, Aviz privind prevenirea delincvenței juvenile: modalități de abordare a 
delincvenței juvenile și rolul sistemului de justiție juvenilă în Uniunea Europeană”, JO C 110 din 9.5.2006, 
p. 75.
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precum individualismul, competitivitatea, 
consumul excesiv de bunuri, și care 
generează, în circumstanțe specifice, o 
anumită anomie socială 1;

Or. en

Amendamentul 46
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că anchetarea și 
urmărirea judiciară a infracțiunilor 
comise de infractori tineri trebuie să 
acorde importanță situațiilor de 
delincvență, care ar putea implica forme 
de constrângere, cum ar fi prin 
intermediul prietenilor, pentru a dovedi 
vinovăția;

Or. en

Amendamentul 47
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să realizeze studii privind 
cauzele delincvenței juvenile dintr-o 
perspectivă a diferențelor de gen, cum ar 
fi: statistici privind diviziunile de gen în 
cadrul delincvenței juvenile sau cei mai 
comuni factori bazați pe diferențele de 

                                                                                                                                                  
1 Comitetul Economic și Social European, aviz privind „Prevenirea delincvenței juvenile: modalități de abordare 
a delincvenței juvenile și rolul sistemului de justiție juvenilă în Uniunea Europeană”, JO C 110, 9.5.2006, p. 75.
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gen, care conduc la delincvența juvenilă;

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că familia reprezintă primul 
loc de socializare pentru copil și că o rețea 
familială extinsă joacă un rol esențial în 
procesul de prevenție și reabilitare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că familia reprezintă primul 
loc de socializare pentru copil și că o rețea 
familială extinsă joacă un rol esențial în 
procesul de prevenție și reabilitare;

9. consideră că familia reprezintă primul 
loc de socializare pentru copil și că un 
mediu familial protector joacă un rol 
esențial în procesul de prevenție și 
reabilitare;

Or. en

Amendamentul 50
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9



PE470.088v01-00 28/60 AM\875920RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că familia reprezintă primul 
loc de socializare pentru copil și că o rețea 
familială extinsă joacă un rol esențial în 
procesul de prevenție și reabilitare;

9. consideră că familia reprezintă primul și 
cel mai marcant loc de socializare pentru 
copil și că, în conformitate cu dreptul 
statelor membre și tratatele 
internaționale, părinții sunt, de asemenea, 
responsabili pentru această socializare; o 
rețea familială extinsă poate juca un rol 
esențial în procesul de prevenție și 
reabilitare; datorită particularităților 
sociale actuale și tendinței conform căreia 
din ce în ce mai puține persoane pot apela 
la o rețea familială extinsă stabilă, se 
recomandă o preocupare mai intensă 
pentru modelele alternative, cum ar fi 
„părinții ocazionali”, și, de asemenea, 
elaborarea unor modele combinate noi, pe 
baza experienței pozitive; 

Or. de

Amendamentul 51
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că familia reprezintă primul 
loc de socializare pentru copil și că o rețea 
familială extinsă joacă un rol esențial în 
procesul de prevenție și reabilitare;

9. consideră că familia reprezintă primul 
loc de socializare pentru copil și că o rețea 
familială extinsă joacă un rol esențial în 
procesul de prevenție și reinserție socială; 
consideră, în același timp, că alți factori 
socioeconomici influențează dezvoltarea 
copilului;

Or. fr

Amendamentul 52
Anna Záborská
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Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește faptul că integrarea 
familiei, care abordează, de asemenea, 
diferite politici (de exemplu, politici 
sociale, educaționale și financiare, 
precum și legislația penală etc.) din 
perspectiva familiei, reprezintă un 
instrument-cheie pentru eforturile de 
coordonare orientate către prevenirea 
comportamentului care conduce la 
infracționalitatea juvenilă;

Or. en

Amendamentul 53
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște că școala publică 
contribuie la socializarea adolescenților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște că școala publică 
contribuie la socializarea adolescenților;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 55
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recunoaște că școala publică contribuie 
la socializarea adolescenților;

10. recunoaște că școala publică contribuie, 
de asemenea, într-o măsură semnificativă
la socializarea adolescenților, școala 
reprezentând mediul în care copiii iau 
contact pentru prima dată în mod 
independent cu societatea extrafamilială;

Or. de

Amendamentul 56
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște că, pentru a intercepta 
primele semne ale comportamentului 
delincvent, este necesară o concentrare 
sporită asupra mediului școlar, întrucât 
acesta reprezintă cel de al doilea factor de 
socializare ca importanță pentru 
dezvoltarea abilităților sociale ale 
tinerilor; recomandă statelor membre să 
adopte măsuri adecvate, cum ar fi ore 
regulate de consiliere psihologică derulate 
în mediul școlar etc., care ar facilita 
cooperarea dintre părinți, școli și 
psihologi/consilieri în vederea asigurării 
unui sprijin pentru copiii care au nevoie 
de acesta;

Or. en

Amendamentul 57
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează serviciile sociale publice, 
după caz, să asigure o monitorizare care 
să nu fie percepută drept stigmatizare sau 
constrângere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează serviciile sociale publice, 
după caz, să asigure o monitorizare care să 
nu fie percepută drept stigmatizare sau 
constrângere;

11. încurajează serviciile sociale publice, 
după caz, să asigure o monitorizare a 
comportamentului deviant, care să nu fie 
percepută drept stigmatizare sau 
constrângere;

Or. en

Amendamentul 59
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează serviciile sociale publice, 
după caz, să asigure o monitorizare care să 
nu fie percepută drept stigmatizare sau 
constrângere;

11. încurajează serviciile sociale publice, 
după caz, să asigure o monitorizare care să 
nu fie percepută drept stigmatizare sau 
constrângere, programele adaptate 
cazurilor concrete înregistrând cele mai 
însemnate succese;

Or. de
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Amendamentul 60
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să 
îmbunătățească formarea profesorilor, să 
pozitiveze cooperarea dintre părinți și 
cadrele didactice și să țină cont de opinia 
adolescenților, în conformitate cu 
normele în vigoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 61
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să 
îmbunătățească formarea profesorilor, să 
pozitiveze cooperarea dintre părinți și 
cadrele didactice și să țină cont de opinia 
adolescenților, în conformitate cu normele 
în vigoare;

12. invită statele membre să 
îmbunătățească formarea profesorilor, 
precum și simțul responsabilității acestora 
față de copiii dați în grija lor; solicită 
statelor membre să pozitiveze cooperarea 
dintre părinți și cadrele didactice, pe de o 
parte, respectiv între părinți și serviciile 
sociale publice, pe de altă parte, și să țină 
cont de opinia copiilor, dar în primul rând 
de cea a adolescenților, în conformitate cu 
normele în vigoare;

Or. de

Amendamentul 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să 
îmbunătățească formarea profesorilor, să 
pozitiveze cooperarea dintre părinți și
cadrele didactice și să țină cont de opinia 
adolescenților, în conformitate cu normele 
în vigoare;

12. invită statele membre să 
îmbunătățească formarea profesorilor, să 
favorizeze cooperarea dintre părinți,
cadrele didactice, mediatorii sociali și 
asociațiile de tineret și să țină cont de 
opinia adolescenților, în conformitate cu 
normele în vigoare;

Or. fr

Amendamentul 63
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită autorităților educaționale 
naționale să elaboreze cursuri de formare 
pentru profesori, personalul administrativ 
și alte grupuri care se ocupă de copii și 
tineri, de exemplu poliția și personalul 
serviciilor sociale și medicale, precum și 
să promoveze modalități de implicare a 
tinerilor în egalitatea de gen – aceasta ar 
trebui să includă sesiuni în care 
personalul adult să examineze opiniile 
acestora privind egalitatea de gen și 
ipotezele referitoare la rolul tinerilor în 
societate, o atenție deosebită fiind 
acordată comportamentului violent și 
agresiv;

Or. en

Amendamentul 64
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită școlile să încurajeze activitățile 
extrașcolare, artistice și sportive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită școlile să încurajeze activitățile 
extrașcolare, artistice și sportive;

13. invită părinții și școlile să încurajeze 
activitățile extrașcolare, artistice și 
sportive, pentru a compensa presiunea din 
ce în ce mai mare, exercitată pentru 
obținerea de performanțe; în acest 
context, proiecte precum „sora cea 
mare/fratele cel mare” servesc drept 
elemente-tampon, deoarece, pe de o parte, 
aceștia nu fac parte din mediul familial 
imediat în afara căruia, în unele privințe, 
este mai ușor pentru adolescenți să-și 
comunice problemele, sfaturile lor 
depășind capacitățile prietenilor de 
aceeași vârstă care reprezintă o a doua 
grupă de referință; efectul este similar, 
însă este util, în primul rând în cazul 
ultimelor cauze enumerate de CESE, 
problema transmiterii insuficiente a 
valorilor prosociale, precum solidaritatea, 
respectul și empatia, putând fi abordată în 
mod complex prin proiecte precum 
„bunica/bunicul din cartier”;

Or. de



AM\875920RO.doc 35/60 PE470.088v01-00

RO

Amendamentul 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită școlile să încurajeze activitățile
extrașcolare, artistice și sportive;

13. invită statele membre, colectivitățile 
locale și școlile să încurajeze și să pună în 
aplicare activități extrașcolare, artistice și 
sportive cu ajutorul mediului asociativ;

Or. fr

Amendamentul 67
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. susține că, pentru a combate eficient 
delincvența juvenilă, trebuie să se pună în 
aplicare o politică educațională, familială, 
socială și școlară integrată și eficientă, 
care va contribui la asigurarea 
transmiterii valorilor sociale și civice și la 
adaptarea tinerilor la societate încă de la 
o vârstă fragedă; consideră că este nevoie 
și de o politică axată pe o mai mare 
coeziune economică și socială, pe 
reducerea inegalităților sociale și pe 
contracararea excluziunii sociale și a 
sărăciei, în special a sărăciei în rândul 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 68
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită statele membre să susțină 
politici școlare și educaționale care să 
aibă ca scop prevenirea părăsirii precoce 
a școlii și a educației de către tineri, 
precum și să compare cele mai bune 
practici din acest domeniu;

Or. it

Amendamentul 69
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
garanteze punerea în aplicare a strategiei 
Europa 2020 și a strategiei „Educație și 
formare 2020”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită organismele competente să 
evalueze politicile publice în ceea ce 
privește eficacitatea sancțiunilor alternative 
pentru tinerii delincvenți, impactul 
stereotipurilor legate de sex în cadrul 
delincvenței juvenile, rolul mass-media, 
diferite experiențe ale băieților și fetelor cu 
privire la violență, rolul părinților, școlilor 
și organizațiilor de tineret în prevenirea 

15. invită organismele competente să 
evalueze politicile publice în ceea ce 
privește eficacitatea sancțiunilor alternative 
pentru tinerii delincvenți, impactul 
stereotipurilor legate de sex în cadrul 
delincvenței juvenile, rolul mass-media, 
diferite experiențe ale băieților și fetelor cu 
privire la violență, rolul părinților, școlilor 
și organizațiilor de tineret în cazul
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criminalității juvenile; factorilor de stres identificați;

Or. de

Amendamentul 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită organismele competente să 
evalueze politicile publice în ceea ce 
privește eficacitatea sancțiunilor alternative 
pentru tinerii delincvenți, impactul 
stereotipurilor legate de sex în cadrul 
delincvenței juvenile, rolul mass-media, 
diferite experiențe ale băieților și fetelor cu 
privire la violență, rolul părinților, școlilor 
și organizațiilor de tineret în prevenirea 
criminalității juvenile;

15. invită organismele competente să 
evalueze politicile publice în ceea ce 
privește eficacitatea sancțiunilor alternative 
pentru tinerii delincvenți, impactul 
stereotipurilor legate de sex în cadrul 
delincvenței juvenile, rolul mass-media, 
diferite experiențe ale băieților și fetelor cu 
privire la violență, rolul părinților, școlilor 
și asociațiilor de tineret în prevenirea 
criminalității juvenile; invită aceleași 
organisme să facă schimb de experiențe și 
de practici;

Or. fr

Amendamentul 72
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită organismele competente să 
evalueze politicile publice în ceea ce 
privește eficacitatea sancțiunilor alternative 
pentru tinerii delincvenți, impactul 
stereotipurilor legate de sex în cadrul 
delincvenței juvenile, rolul mass-media, 
diferite experiențe ale băieților și fetelor cu 
privire la violență, rolul părinților, școlilor 
și organizațiilor de tineret în prevenirea 

15. invită organismele competente să 
evalueze eficacitatea sancțiunilor 
alternative pentru tinerii delincvenți, 
impactul stereotipurilor în cadrul 
delincvenței juvenile, rolul mass-media, 
diferite experiențe ale băieților și fetelor cu 
privire la violență, rolul părinților, școlilor 
și organizațiilor de tineret în prevenirea 
criminalității juvenile; solicită 
organismelor competente să acorde 
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criminalității juvenile; atenție diferențelor de gen în cadrul 
monitorizării delincvenței juvenile;

Or. en

Amendamentul 73
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită statelor membre să ia în 
considerare următoarele principii, și 
anume prevenirea infracțiunilor și a 
recidivei, (re)socializarea și (re)integrarea 
infractorilor; subliniază importanța 
extremă a abordării nevoilor și intereselor 
victimelor tinerilor delincvenți;

Or. en

Amendamentul 74
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită statele membre să monitorizeze 
și să sancționeze în mod corespunzător, 
prin intermediul autorităților naționale 
pentru telecomunicații, acele conținuturi 
și reprezentări din mass-media care 
instigă la violență, la sadism, la rasism și 
la discriminare sexuală, prevăzând, în 
același timp, promovarea conținuturilor 
audiovizuale și multimedia de tip educativ 
și formativ;

Or. it
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Amendamentul 75
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze și să consolideze 
rolul asociațiilor de voluntariat în care 
tinerii să poată trăi experiențe de 
angajament și de responsabilitate 
personală și socială extrem de educative și 
din punct de vedere civic;

Or. it

Amendamentul 76
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să susțină 
rețelele de servicii de consiliere 
profesională pentru familiile și cuplurile 
aflate în dificultate în ceea ce privește 
relațiile parentale, precum și pentru 
adolescenții care se confruntă cu 
probleme legate de stiluri de viață care 
presupun asumarea unor riscuri și forme 
de dependență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să susțină rețelele 
de servicii de consiliere profesională pentru 
familiile și cuplurile aflate în dificultate în 
ceea ce privește relațiile parentale, precum 
și pentru adolescenții care se confruntă cu 
probleme legate de stiluri de viață care 
presupun asumarea unor riscuri și forme 
de dependență;

16. invită statele membre să susțină rețelele 
de servicii de consiliere profesională pentru 
familiile și cuplurile aflate în dificultate în 
ceea ce privește relațiile parentale, precum 
și pentru adolescenții care se confruntă cu 
probleme legate de forme de dependență;

Or. en

Amendamentul 78
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită statele membre să susțină rețelele 
de servicii de consiliere profesională 
pentru familiile și cuplurile aflate în 
dificultate în ceea ce privește relațiile 
parentale, precum și pentru adolescenții 
care se confruntă cu probleme legate de 
stiluri de viață care presupun asumarea 
unor riscuri și forme de dependență;

16. invită statele membre să susțină rețelele 
de servicii de consiliere profesională, în 
primul rând pe cele a căror specializare se 
situează în zona dintre familie și serviciile 
sociale publice; în general, părinții și-ar 
dori să fie consiliați, însă nu ar merge atât 
de departe încât să apeleze la serviciile 
sociale publice – același lucru este valabil 
și pentru adolescenții cu probleme, aflați în 
căutarea unui adăpost sigur, care însă nu 
doresc să intre în contact direct cu 
autoritatea din spatele serviciilor sociale 
publice;

Or. de

Amendamentul 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța educației cu 
privire la egalitatea de gen, începând de la 
o vârstă fragedă, întrucât percepția 
discriminatorie timpurie a femeilor ar 
putea avea o influență negativă asupra 
violenței împotriva acestora;

Or. en

Amendamentul 80
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită statele membre să acorde un 
sprijin deosebit persoanelor migrante, să 
garanteze accesul la locuințe, la 
învățământ de bază, la servicii sanitare și 
la piața muncii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să promoveze 
adoptarea de măsuri de consiliere pentru 
tinerii care se confruntă cu probleme de 
socializare, combaterea discriminării 
împotriva membrilor comunității de 
origine, elaborarea și punerea în aplicare 
de programe destinate combaterii tuturor 
formelor de violență bazată pe originea 

eliminat
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socială;

Or. en

Amendamentul 82
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să promoveze 
adoptarea de măsuri de consiliere pentru 
tinerii care se confruntă cu probleme de 
socializare, combaterea discriminării 
împotriva membrilor comunității de 
origine, elaborarea și punerea în aplicare de 
programe destinate combaterii tuturor 
formelor de violență bazată pe originea 
socială;

18. invită statele membre să promoveze 
adoptarea de măsuri de însoțire pentru 
tinerii care se confruntă cu probleme de 
socializare, combaterea discriminării
împotriva membrilor comunității de 
origine, elaborarea și punerea în aplicare de 
programe destinate combaterii tuturor 
formelor de violență bazată pe originea 
socială;

Or. fr

Amendamentul 83
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că tinerii care trăiesc în 
sărăcie riscă și mai mult să se confrunte 
cu probleme și invită instituțiile 
competente să aibă în vedere colaborarea 
cu familiile aflate în dificultate ca 
alternativă la instituționalizarea copilului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Anna Záborská
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că tinerii care trăiesc în 
sărăcie riscă și mai mult să se confrunte cu 
probleme și invită instituțiile competente să 
aibă în vedere colaborarea cu familiile 
aflate în dificultate ca alternativă la 
instituționalizarea copilului;

19. subliniază că tinerii care trăiesc în 
sărăcie riscă și mai mult să se confrunte cu 
probleme și invită instituțiile competente 
din toate statele membre să aibă în vedere 
colaborarea cu familiile aflate în dificultate 
ca alternativă la instituționalizarea 
copilului;

Or. en

Amendamentul 85
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că, pentru a spori 
șansele copiilor și ale tinerilor, este vitală 
combaterea sărăciei și a discriminării, 
asigurarea accesului la o educație de 
calitate, la o locuință, la facilități pentru 
tineri etc.;

Or. en

Amendamentul 86
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. afirmă utilitatea pedagogică a 
acordării cuvântului adolescenților pentru 
a evita o politică de securitate oarbă, așa 
cum arată proiectul european „Știți unde 
este acum copilul dumneavoastră?”, ca 

eliminat



PE470.088v01-00 44/60 AM\875920RO.doc

RO

instrument de prevenție;

Or. en

Amendamentul 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. afirmă utilitatea pedagogică a acordării 
cuvântului adolescenților pentru a evita o 
politică de securitate oarbă, așa cum arată 
proiectul european „Știți unde este acum 
copilul dumneavoastră?”, ca instrument de 
prevenție;

20. afirmă utilitatea pedagogică a acordării 
cuvântului adolescenților pentru a aborda 
problema delincvenței tinerilor într-un 
mod adaptat, așa cum arată proiectul 
european „Știți unde este acum copilul 
dumneavoastră?”, ca instrument de 
prevenție;

Or. fr

Amendamentul 88
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. afirmă utilitatea pedagogică a acordării 
cuvântului adolescenților pentru a evita o 
politică de securitate oarbă, așa cum arată 
proiectul european „Știți unde este acum 
copilul dumneavoastră?”, ca instrument de 
prevenție;

20. afirmă importanța implicării active a 
părinților în prevenirea criminalității 
juvenile; recunoaște utilitatea pedagogică 
a campaniilor naționale de sensibilizare 
sau a liniilor de asistență telefonică axate 
pe ajutarea părinților să „citească 
semnele” în comportamentul copiilor lor; 
recomandă includerea adolescenților și a
părinților în elaborarea și lansarea de 
campanii de sensibilizare publică privind 
criminalitatea juvenilă pentru a evita o 
politică de securitate oarbă, așa cum arată 
proiectul european „Știți unde este acum 
copilul dumneavoastră?”;
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Or. en

Amendamentul 89
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că nevoile femeilor și ale 
bărbaților se exprimă de multe ori în 
moduri diferite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că nevoile femeilor și ale 
bărbaților se exprimă de multe ori în 
moduri diferite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că nevoile femeilor și ale 
bărbaților se exprimă de multe ori în 
moduri diferite;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 92
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază faptul că studiile recente 
arată că tații care se implică în viața 
copiilor imediat înainte de naștere și după 
aceasta au un rol mai activ în creșterea 
copiilor în anii următori; în această 
privință, subliniază necesitatea de a 
intensifica eforturile de eliminare a 
diferenței de gen existente la nivelul 
salariilor între bărbați și femei, care 
influențează efectuarea concediului de 
maternitate, de paternitate, parental și a 
concediului pentru motive de familie;

Or. en

Amendamentul 93
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. insistă asupra faptului că natura și 
cauzele delincvenței în rândul tinerelor ar 
trebui analizate în vederea formulării 
unei politici adaptate infractoarelor;

Or. en

Amendamentul 94
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită instituțiile să își aprofundeze 
cunoștințele privind nevoile exprimate de 
băieți și bărbați în domeniul egalității 
șanselor și îmbinării vieții profesionale cu 
viața familială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 95
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită instituțiile să își aprofundeze 
cunoștințele privind nevoile exprimate de 
băieți și bărbați în domeniul egalității 
șanselor și îmbinării vieții profesionale cu 
viața familială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. este necesar să se promoveze politici 
adaptate nevoilor familiilor – și prin noi 
parametri privind responsabilitatea 
socială a întreprinderilor – în special 
pentru familiile monoparentale, pentru a 
le garanta acestora condiții pentru 
îmbinarea vieții de familie cu viața 
profesională; 
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Or. it

Amendamentul 97
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere o remunerație mai bună 
pentru meseriile din sectorul preșcolar și 
al învățământului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere o remunerație mai bună 
pentru meseriile din sectorul preșcolar și 
al învățământului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere o remunerație mai bună
pentru meseriile din sectorul preșcolar și al 

23. invită statele membre, partenerii sociali
și sectorul învățământului privat să 
analizeze posibilitatea unei remunerații 
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învățământului; adecvate pentru meseriile din sectorul 
preșcolar și al învățământului;

Or. en

Amendamentul 100
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere o remunerație mai bună 
pentru meseriile din sectorul preșcolar și 
al învățământului;

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere mai multe posibilități 
pentru ca părinții să se implice mai activ 
în viețile copiilor lor încă de la început, 
asigurând concedii de maternitate și de 
paternitate adecvate, concedii de îngrijire 
și posibilități de adaptare a programului 
de lucru în funcție de sarcinile de îngrijire 
atât ale mamelor, cât și ale taților;

Or. en

Amendamentul 101
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să ofere o remunerație mai bună 
pentru meseriile din sectorul preșcolar și al 
învățământului;

23. invită statele membre și partenerii 
sociali să pună în aplicare cursuri de 
formare profesională adaptate și să ofere 
o remunerație mai bună pentru meseriile 
din sectorul preșcolar și al învățământului;

Or. fr

Amendamentul 102
Norica Nicolai
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită instituțiile să reflecteze pe tema 
creării bogățiilor naționale prin 
activitățile casnice ale femeilor și 
bărbaților, pentru a verifica dacă există 
discriminări pe motiv de sex;

eliminat

Or. en

Amendamentul 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită instituțiile să reflecteze pe tema 
creării bogățiilor naționale prin 
activitățile casnice ale femeilor și 
bărbaților, pentru a verifica dacă există 
discriminări pe motiv de sex;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 104
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită instituțiile să reflecteze pe tema 
creării bogățiilor naționale prin 
activitățile casnice ale femeilor și 
bărbaților, pentru a verifica dacă există 
discriminări pe motiv de sex;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 105
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită instituțiile să recunoască 
activitatea profesională și 
extraprofesională, mai ales cea a 
femeilor, în termeni de „ciclu de viață”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită instituțiile să recunoască
activitatea profesională și 
extraprofesională, mai ales cea a femeilor, 
în termeni de „ciclu de viață”;

25. invită instituțiile și statele membre să 
analizeze posibilitatea de a lua activitatea 
profesională și extraprofesională în 
considerare în cadrul sistemelor naționale 
de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 107
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită statelor membre să instituie 
programe de reeducare și de reintegrare 
socială pentru tinerii delincvenți și să 
aplice o politică judiciară de „toleranță 

eliminat
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zero” față de adulții, indiferent de statutul 
lor social, care incită adolescenții la 
delincvență, în special facilitând accesul 
la droguri dure, la canabis și la alte 
produse nocive;

Or. en

Amendamentul 108
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită statelor membre să instituie 
programe de reeducare și de reintegrare 
socială pentru tinerii delincvenți și să 
aplice o politică judiciară de „toleranță 
zero” față de adulții, indiferent de statutul 
lor social, care incită adolescenții la 
delincvență, în special facilitând accesul la 
droguri dure, la canabis și la alte produse 
nocive;

26. solicită statelor membre să instituie 
programe de reinserție școlară pentru 
tinerii delincvenți și să aplice o politică 
judiciară de „toleranță zero” față de adulții, 
indiferent de statutul lor social, care incită 
adolescenții la delincvență, în special 
facilitând accesul la droguri dure, la 
canabis și la alte produse nocive;

Or. fr

Amendamentul 109
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită statelor membre să instituie 
programe de reeducare și de reintegrare 
socială pentru tinerii delincvenți și să 
aplice o politică judiciară de „toleranță 
zero” față de adulții, indiferent de statutul 
lor social, care incită adolescenții la 
delincvență, în special facilitând accesul la 
droguri dure, la canabis și la alte produse 

26. solicită statelor membre să instituie 
programe de reeducare și de reintegrare 
socială pentru tinerii delincvenți și să 
aplice o politică judiciară de „toleranță 
zero” față de adulții, indiferent de statutul 
lor social, care incită adolescenții la 
delincvență, în special facilitând accesul la 
droguri;
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nocive;

Or. fr

Amendamentul 110
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită statelor membre să ia în 
considerare faptul că fetele reprezintă o 
minoritate în rândul tinerilor delincvenți 
și să recunoască nevoia de a adapta 
condițiile în care infractoarele tinere sunt 
deținute, judecate și pedepsite;

Or. en

Amendamentul 111
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită statelor membre să acorde o 
atenție specială familiilor și școlilor, 
educației generale, continue și 
profesionale a minorilor, activităților 
extrașcolare ale copiilor, ocupării forței 
de muncă, formării minorilor, a părinților 
acestora, a profesorilor și a altor 
specialiști, în domeniul juridic, asigurării 
informațiilor privind consecințele 
utilizării drogurilor și grupurile informale 
de minori, precum și asigurării unei 
asistențe psihologice pentru copii și 
părinții acestora;

Or. lt
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Amendamentul 112
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. solicită tuturor instituțiilor de stat, 
publice și private, cum ar fi școlile, 
personalul de pază împotriva 
absenteismului școlar, poliția, agențiile de 
sprijin și altele, să acorde atenție 
diferențelor dintre băieți și fete în cadrul 
monitorizării și soluționării delincvenței 
juvenile;

Or. en

Amendamentul 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită statele membre să își consolideze 
acțiunile de prevenire a violenței cu 
caracter sexist în rândul tinerilor și să 
amelioreze colaborarea între persoane și 
diferitele medii afectate de fenomen, 
precum familia, școala, spațiul public și 
mass-media; subliniază că este important 
să se organizeze campanii de sensibilizare 
privind diferitele forme de violență 
împotriva femeilor, precum și acțiuni de 
combatere a stereotipurilor;

27. invită statele membre să își consolideze 
acțiunile de prevenire a violenței cu 
caracter sexist în rândul tinerilor și să 
amelioreze colaborarea între persoane și 
diferitele medii afectate de fenomen, 
precum familia, școala, spațiul public și 
mass-media, asociațiile de tineret; 
subliniază că este important să se 
organizeze campanii de sensibilizare 
privind diferitele forme de violență 
împotriva femeilor, precum și acțiuni de 
combatere a stereotipurilor;

Or. fr
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Amendamentul 114
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită statele membre să își consolideze 
acțiunile de prevenire a violenței cu 
caracter sexist în rândul tinerilor și să 
amelioreze colaborarea între persoane și 
diferitele medii afectate de fenomen, 
precum familia, școala, spațiul public și 
mass-media; subliniază că este important 
să se organizeze campanii de sensibilizare 
privind diferitele forme de violență 
împotriva femeilor, precum și acțiuni de 
combatere a stereotipurilor;

27. invită Comisia și statele membre să își 
consolideze acțiunile de prevenire a 
violenței cu caracter sexist în rândul 
tinerilor și să amelioreze colaborarea între 
persoane și diferitele medii afectate de 
fenomen, precum familia, școala, spațiul 
public și mass-media; subliniază că este 
important să se organizeze campanii de 
sensibilizare privind diferitele forme de 
violență împotriva femeilor, precum și 
acțiuni de combatere a stereotipurilor;

Or. en

Amendamentul 115
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită statele membre să își consolideze 
acțiunile de prevenire a violenței cu 
caracter sexist în rândul tinerilor și să 
amelioreze colaborarea între persoane și 
diferitele medii afectate de fenomen, 
precum familia, școala, spațiul public și 
mass-media; subliniază că este important 
să se organizeze campanii de sensibilizare 
privind diferitele forme de violență 
împotriva femeilor, precum și acțiuni de 
combatere a stereotipurilor;

27. invită statele membre să își consolideze 
acțiunile de prevenire a violenței cu 
caracter sexist în rândul tinerilor și să 
amelioreze colaborarea între persoane și 
diferitele medii afectate de fenomen, 
precum familia, școala, spațiul public și 
mass-media; subliniază că este important 
să se organizeze campanii de sensibilizare 
privind diferitele forme de violență 
împotriva femeilor, precum și acțiuni de 
combatere a stereotipurilor; solicită 
Comisiei și statelor membre să creeze o 
bază de date cu recomandări pentru 
prevenirea delincvenței juvenile;

Or. lt
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Amendamentul 116
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită statele membre să susțină și să 
promoveze programele operaționale 
lansate în numele Alianței europene 
pentru familie; solicită Comisiei să 
intensifice dezvoltarea de instrumente de 
sistematizare a schimbului de bune 
practici și a cercetării în acest mod;

Or. fr

Amendamentul 117
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită instituțiile să recunoască 
importanța rolului educativ al membrilor 
rețelei familiale, axându-se pe rolul 
persoanelor vârstnice, care nu se mai află 
pe piața muncii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. încurajează statele membre să 
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găsească soluții care să vizeze cât mai 
mult plasarea în familii decât în instituții, 
în cazul în care un copil sau tânăr trebuie 
să fie luat în grijă și plasat în afara 
familiei;

Or. fi

Amendamentul 119
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită statele membre să introducă 
programe școlare axate pe îmbunătățirea 
climatului școlar, a soluționării 
conflictelor și a competențelor de 
mediere;

Or. en

Amendamentul 120
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită puterile publice să ia măsurile 
necesare pentru ca femeile și bărbații să 
poată să aleagă mai bine modul de 
îmbinare a vieții de familie cu viața 
profesională;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită puterile publice să ia măsurile 
necesare pentru ca femeile și bărbații să 
poată să aleagă mai bine modul de 
îmbinare a vieții de familie cu viața 
profesională;

29. invită puterile publice să ia măsurile 
necesare pentru ca femeile și bărbații să 
poată să îmbine viața de familie cu viața 
profesională;

Or. fr

Amendamentul 122
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită puterile publice să ia măsurile 
necesare pentru ca femeile și bărbații să 
poată să aleagă mai bine modul de 
îmbinare a vieții de familie cu viața 
profesională;

29. invită Comisia și statele membre să ia 
măsurile necesare pentru a permite 
femeilor și bărbaților să atingă un 
echilibru mai bun între viața de familie și
viața profesională, printre altele, oferind 
concedii de maternitate, de paternitate, 
parentale și de îngrijire și asigurând un 
acces adecvat la facilitățile accesibile de 
îngrijire a copiilor;

Or. en

Amendamentul 123
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită puterile publice să ia măsurile 
necesare pentru ca femeile și bărbații să 
poată să aleagă mai bine modul de 
îmbinare a vieții de familie cu viața 

29. invită puterile publice să ia măsurile 
necesare pentru ca femeile și bărbații să 
poată să aleagă mai bine modul de 
îmbinare a vieții de familie cu viața 
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profesională; profesională, respectând în același timp 
principiile egalității dintre femei și 
bărbați;

Or. fr

Amendamentul 124
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită statele membre să promoveze o 
politică fiscală care să țină cont de 
obligațiile financiare, în special costurile 
aferente diferitelor modalități de îngrijire 
a copiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită statele membre să promoveze o 
politică fiscală care să țină cont de 
obligațiile financiare, în special costurile 
aferente diferitelor modalități de îngrijire a 
copiilor;

30. invită statele membre să promoveze o 
politică fiscală care să încurajeze alocarea 
mai multor resurse pentru costurile 
aferente diferitelor modalități de îngrijire a 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 126
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia Europeană și statele 
membre să sporească nivelul de 
sensibilizare și să introducă campanii și 
programe privind siguranța pe internet; în 
primul rând, acestea ar trebui să se axeze 
pe informarea părinților cu privire la 
riscurile unei utilizări nerestricționate a 
internetului de către copii și la 
modalitatea de a îi proteja împotriva 
conținutului electronic ilegal și dăunător;

Or. en

Amendamentul 127
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia și statele membre să 
adopte măsuri pozitive în favoarea 
femeilor și a bărbaților, în special pentru 
a le facilita revenirea la locul de muncă 
după o perioadă consacrată îngrijirii 
copiilor, favorizând politicile de 
(re)integrare pe piața muncii, astfel încât 
să le permită să redobândească o 
independență financiară;

Or. fr


