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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie Výboru 
ministrov Rady Európy členským štátom 
o nových spôsoboch riešenia kriminality 
mladistvých a výkone spravodlivosti voči 
mladistvým (Rec(2003)20) z 24. septembra 
2003,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na zelenú knihu s názvom 
Zlepšovanie duševného zdravia 
obyvateľstva. K stratégii duševného 
zdravia pre Európsku úniu (KOM(2005) 
484), v ktorej sa poukazuje najmä na 
verejné náklady, ktoré spôsobujú poruchy 
správania u detí v trestnom a súdnom 
systéme,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na prístup Európskej 
komisie a uznesenie Parlamentu 
o európskej stratégii v oblasti práv 
dieťaťa, ktoré bolo prijaté 16. januára 
2008,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisára 
Rady Európy pre ľudské práva s názvom 
Les enfants et la justice des mineurs : 
Pistes d’améliorations (Deti a justícia 
mladistvých: možnosti zlepšenia), 
CommDH/IssuePaper(2009)1 z 19. júna 
2009,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie Výboru 
ministrov Rady Európy o sociálnych 
reakciách na kriminalitu mládeže 
(Rec(87)20E) zo 17. septembra 1987,

Or. en



AM\875920SK.doc 5/62 PE470.088v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na dokument Rady 
Európskej únie 17593/09 CRIMORG 187 
z 15. decembra 2009,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
s názvom Prevencia zločinu v Európskej 
únii (KOM(2004) 165),

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 1e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru 
s názvom Prevencia kriminality 
mladistvých, spôsoby riešenia kriminality 
mladistvých a úloha justície mladistvých 
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v Európskej únii,1

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Citácia 2a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 21. júna 2007 o kriminalite mladistvých, 
úlohe žien a rodiny a spoločnosti,1
1 Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 344.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. si želá, aby sa začala diskusia o politike 
rovnosti príležitostí na trhu práce 
s cieľom umožniť ženám a mužom, ktorí 
o to majú záujem, aktívne sa zúčastňovať 
verejných i súkromných činností 
zameraných na potláčanie kriminality 
a protispoločenského správania 
mladistvých;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Marije Cornelissen
                                               
1 Ú. v. EÚ C 110, 9.5.2006, s. 75.
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. si želá, aby sa začala diskusia o politike 
rovnosti príležitostí na trhu práce 
s cieľom umožniť ženám a mužom, ktorí 
o to majú záujem, aktívne sa zúčastňovať 
verejných i súkromných činností 
zameraných na potláčanie kriminality 
a protispoločenského správania 
mladistvých;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. si želá, aby sa začala diskusia o politike 
rovnosti príležitostí na trhu práce s cieľom 
umožniť ženám a mužom, ktorí o to majú 
záujem, aktívne sa zúčastňovať verejných 
i súkromných činností zameraných na 
potláčanie kriminality 
a protispoločenského správania 
mladistvých;

1. si želá, aby sa začala diskusia o politike 
rovnosti príležitostí na trhu práce s cieľom 
umožniť ženám a mužom, ktorí o to majú 
záujem, aktívne sa zúčastňovať verejných 
i súkromných činností zameraných na boj 
proti rozvoju kriminality mladistvých, 
predovšetkým kriminality spojenej 
s násilím, a zvyšujúcej sa miere ich
protispoločenského správania, ktoré sa 
prejavuje znepokojivým nedostatkom 
zmyslu pre zodpovednosť a toleranciu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Rolandas Paksas

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. si želá, aby sa začala diskusia o politike 
rovnosti príležitostí na trhu práce s cieľom 
umožniť ženám a mužom, ktorí o to majú 
záujem, aktívne sa zúčastňovať verejných 
i súkromných činností zameraných na 
potláčanie kriminality 
a protispoločenského správania 
mladistvých;

1. si želá, aby sa začala diskusia o politike 
rovnosti príležitostí na trhu práce s cieľom 
umožniť ženám a mužom, ktorí o to majú 
záujem, aktívne sa zúčastňovať verejných 
i súkromných činností zameraných na 
potláčanie kriminality 
a protispoločenského správania 
mladistvých a na precvičovanie 
individuálneho a spoločenského 
uvedomia;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. domnieva sa, že je potrebné začať 
rozvíjať úvahy o práci v domácnosti 
a o pojme diskriminácie súvisiacej 
s rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, 
ktoré majú vplyv na rozhodovanie rodičov 
a využívanie materskej a otcovskej 
dovolenky, dovolenky z dôvodu adopcie, 
rodičovskej dovolenky a dovolenky 
z rodinných dôvodov, s cieľom preveriť, 
či ide o niektorú z foriem diskriminácie na 
základe pohlavia;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. pripomína, že v článku 18 ods. 1 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa 
stanovuje, že základnou úlohou rodičov 
ako prvého nástroja verejného konania je 
starostlivosť v najlepšom záujme dieťaťa 
a že štáty majú povinnosť aktívne 
podporovať rodičov;

2. pripomína, že v článku 18 ods. 1 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa 
stanovuje, že úlohou rodičov ako prvého 
nástroja verejného konania je starostlivosť 
v najlepšom záujme dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. pripomína, že v článku 18 ods. 1 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa 
stanovuje, že základnou úlohou rodičov 
ako prvého nástroja verejného konania je 
starostlivosť v najlepšom záujme dieťaťa 
a že štáty majú povinnosť aktívne 
podporovať rodičov;

2. pripomína, že v článku 18 ods. 1 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa 
stanovuje, že základnou úlohou rodičov 
ako prvého nástroja verejného konania je 
starostlivosť o potreby a blaho v najlepšom 
záujme dieťaťa a pripomína tiež, že štáty 
sa zaviazali vynaložiť všetko úsilie na 
podporu rodičov pri plnení ich 
rodičovských povinností;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. pripomína, že v článku 18 ods. 1 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa 
stanovuje, že základnou úlohou rodičov 

2. pripomína, že v článku 18 ods. 1 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa 
stanovuje zásada, že rodičia, prípadne 
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ako prvého nástroja verejného konania je
starostlivosť v najlepšom záujme dieťaťa 
a že štáty majú povinnosť aktívne 
podporovať rodičov;

zákonní zástupcovia, sú v prvom rade 
zodpovední za starostlivosť v najlepšom 
záujme dieťaťa a že štáty majú povinnosť 
aktívne podporovať túto zásadu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. pripomína, že učitelia v predškolských 
zariadeniach a ostatní poskytovatelia 
starostlivosti o deti môžu byť spolu 
s rodičmi dôležitými nárazníkmi pri 
ochrane detí pred násilím a kriminálnym 
správaním;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že podozriví vrátane 
mladistvých podozrivých sú nevinní, kým 
sa im nedokáže vina, a že podľa Charty 
základných práv a Európskeho dohovoru 
o ľudských právach majú nárok na všetky 
práva na spravodlivý proces; dôrazne 
podporuje plán procesných práv 
a očakáva nový návrh Komisie týkajúci sa 
zraniteľných podozrivých;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na skutočnosť, že uvedené 
medzinárodné inštitúcie neberú 
v dostatočnej miere do úvahy sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých a neriešia dostatočne otázku 
nevyhnutných celkových podmienok, bez 
priamej alebo nepriamej diskriminácie 
mužov a žien na trhu práce;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na skutočnosť, že uvedené 
medzinárodné inštitúcie neberú 
v dostatočnej miere do úvahy sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých a neriešia dostatočne otázku 
nevyhnutných celkových podmienok, bez 
priamej alebo nepriamej diskriminácie 
mužov a žien na trhu práce;

3. poukazuje na skutočnosť, že uvedené 
medzinárodné inštitúcie neberú 
v dostatočnej miere do úvahy sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na skutočnosť, že uvedené 
medzinárodné inštitúcie neberú 
v dostatočnej miere do úvahy sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých a neriešia dostatočne otázku 
nevyhnutných celkových podmienok, bez 
priamej alebo nepriamej diskriminácie 
mužov a žien na trhu práce;

3. poukazuje na skutočnosť, že sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých stále nie sú podrobne vedecky 
preskúmané, a preto chýbajú modely 
komplexného prístupu k príčinám 
problému; doterajšia diskusia neriešila
dostatočne otázku nevyhnutných celkových 
podmienok, bez priamej alebo nepriamej 
diskriminácie mužov a žien na trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na skutočnosť, že uvedené 
medzinárodné inštitúcie neberú 
v dostatočnej miere do úvahy sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých a neriešia dostatočne otázku 
nevyhnutných celkových podmienok, bez 
priamej alebo nepriamej diskriminácie 
mužov a žien na trhu práce;

3. poukazuje na skutočnosť, že členské 
štáty, ako ani európske a medzinárodné 
inštitúcie neberú v dostatočnej miere do 
úvahy sociálno-ekonomické činitele 
kriminality mladistvých a neriešia 
dostatočne otázku nevyhnutných celkových 
podmienok, bez priamej alebo nepriamej 
diskriminácie mužov a žien na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na skutočnosť, že uvedené 
medzinárodné inštitúcie neberú 

3. poukazuje na skutočnosť, že do úvahy 
by sa mali brať sociálno-ekonomické 
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v dostatočnej miere do úvahy sociálno-
ekonomické činitele kriminality 
mladistvých a neriešia dostatočne otázku 
nevyhnutných celkových podmienok, bez 
priamej alebo nepriamej diskriminácie 
mužov a žien na trhu práce;

činitele kriminality mladistvých, pričom by 
sa malo vyhýbať stereotypizácii veľkých 
skupín obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu objektívneho 
odhadu pridanej makroekonomickej 
hodnoty dlhodobých činností zameraných 
na boj proti kriminalite mladistvých pri 
vytváraní a zachovávaní sociálnej 
súdržnosti a blaha spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že trh práce má tendenciu 
podriaďovať mužov a ženy čoraz 
prísnejším požiadavkám v záujme 
zvyšovania výkonnosti, čo je v protiklade 
s úsilím Európskej únie dosiahnuť 
konkurencieschopné sociálne 
hospodárstvo, ktoré je prispôsobené 
potrebám ľudí v ich sociálnych vzťahoch;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že trh práce má tendenciu 
podriaďovať mužov a ženy čoraz 
prísnejším požiadavkám v záujme 
zvyšovania výkonnosti, čo je v protiklade 
s úsilím Európskej únie dosiahnuť 
konkurencieschopné sociálne 
hospodárstvo, ktoré je prispôsobené 
potrebám ľudí v ich sociálnych vzťahoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že trh práce má tendenciu 
podriaďovať mužov a ženy čoraz 
prísnejším požiadavkám v záujme 
zvyšovania výkonnosti, čo je v protiklade 
s úsilím Európskej únie dosiahnuť 
konkurencieschopné sociálne 
hospodárstvo, ktoré je prispôsobené 
potrebám ľudí v ich sociálnych vzťahoch;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že trh práce má tendenciu 
podriaďovať mužov a ženy čoraz 
prísnejším požiadavkám v záujme 
zvyšovania výkonnosti, čo je v protiklade 
s úsilím Európskej únie dosiahnuť 
konkurencieschopné sociálne 
hospodárstvo, ktoré je prispôsobené 
potrebám ľudí v ich sociálnych vzťahoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že trh práce má tendenciu 
podriaďovať mužov a ženy čoraz 
prísnejším požiadavkám v záujme 
zvyšovania výkonnosti, čo je v protiklade 
s úsilím Európskej únie dosiahnuť 
konkurencieschopné sociálne 
hospodárstvo, ktoré je prispôsobené 
potrebám ľudí v ich sociálnych vzťahoch;

4. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že trh práce má tendenciu 
podriaďovať mužov a ženy čoraz 
prísnejším požiadavkám v záujme 
zvyšovania výkonnosti, a to aj škodlivým 
spôsobom v tom zmysle, že to má za 
následok nadmerné nadčasy, stres 
a únavu z práce, čo je v protiklade s úsilím 
Európskej únie dosiahnuť 
konkurencieschopné sociálne 
hospodárstvo, ktoré je prispôsobené 
potrebám ľudí v ich sociálnych vzťahoch;

Or. fi
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. domnieva sa, že rodičia, učitelia 
a sociálni pracovníci by mali s cieľom 
predchádzať kriminálnemu správaniu 
uspokojovať potreby detí – byť v bezpečí 
a žiť v podporujúcom prostredí, mať 
pozitívne vzory a byť chránený pred 
vystavením násiliu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. konštatuje, že formálny vzdelávací 
systém sa môže použiť ako kľúčový zdroj 
zvyšovania informovanosti o násilí 
páchanom na ženách a odmietania 
a odstraňovania rodových stereotypov; 
medzi sľubné postupy v tejto oblasti patrí 
odstraňovanie rodových stereotypov 
v učebných osnovách, vytváranie školení 
zameraných na zvládanie agresívneho 
správania vrátane školení učiteľov 
v oblasti rodovej citlivosti a ponúkanie 
špecializovaných kurzov zameraných na
ľudské práva vrátane práv žien;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Marije Cornelissen
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Návrh uznesenia
Odsek 5 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. prijíma tieto vymedzenia pojmov 
Minimálnych štandardných pravidiel 
OSN pre výkon spravodlivosti voči 
mladistvým (Pekinských pravidiel), ktoré 
sú jediným medzinárodným nástrojom, 
ktorý obsahuje vymedzenie kriminality 
mladistvých (odsek 2.2):

5. podporuje toto vymedzenie pojmu 
kriminality mladistvých Radou Európy:1

mladiství sú osoby, ktoré dosiahli vek 
trestnej zodpovednosti, ale nie sú plnoleté; 
tento pojem sa však môže rozšíriť aj na tie 
osoby, ktoré sa nachádzajú tesne pod 
alebo nad touto vekovou hranicou,
kriminalita znamená konanie, ktoré sa 
posudzuje podľa trestného práva; 
v niektorých krajinách sa rozširuje aj na 
protispoločenské a/alebo deviantné 
správanie, ktoré môže byť posudzované 
podľa správneho alebo občianskeho 
práva,
justícia mladistvých sa vymedzuje ako
oficiálna súčasť širšieho prístupu k boju 
proti kriminalite mladistvých; okrem súdu 
pre mladistvých zahŕňa oficiálne orgány 
alebo agentúry, ako sú napríklad polícia, 
prokuratúra, odborná právnická 
verejnosť, probačná služba a väzenské 
zariadenia, pričom úzko spolupracuje so 
súvisiacimi agentúrami, ako sú 
zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne 
služby, a s mimovládnymi orgánmi, 
napríklad na podporu obetí a svedkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Rolandas Paksas

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 

                                               
 Rezolúcia valného zhromaždenia OSN 40/33 z 29. novembra 1985.
1 Rada Európy, Deti a justícia mladistvých, október 2009.
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je osobitnou zložkou globálnej kriminality 
a že jej úroveň je meradlom morálneho 
zdravia spoločnosti;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú 
propagované najmä cez internet, s 
nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 
užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky, 
s poruchami správania pri stravovaní a s 
výstrednosťami, ktorých môžu byť 
mladiství iniciátormi, a zároveň obeťami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú 
propagované najmä cez internet, s 
nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú 
propagované cez internet, s nadmerným 
užívaním produktov, ktoré sa užívajú 
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užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky, 
s poruchami správania pri stravovaní a s 
výstrednosťami, ktorých môžu byť 
mladiství iniciátormi, a zároveň obeťami;

fajčením, pitím alebo prostredníctvom 
injekčnej striekačky, a s výstrednosťami, 
ktorých môžu byť mladiství iniciátormi, 
a zároveň obeťami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú 
propagované najmä cez internet, s 
nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 
užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky, 
s poruchami správania pri stravovaní a s 
výstrednosťami, ktorých môžu byť 
mladiství iniciátormi, a zároveň obeťami;

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, s ktorou 
prichádzajú do styku najmä cez internet, 
s nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 
užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky, 
s poruchami správania pri stravovaní, ktoré 
sú často výsledkom uvedomovaného alebo 
neuvedomovaného tlaku zo strany 
bližšieho okolia v spojení s nedostatočne 
podporovanou sebaúctou u mladistvých, 
a s inými výstrednosťami najrôznejšieho 
druhu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
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súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú 
propagované najmä cez internet, s 
nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 
užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky, 
s poruchami správania pri stravovaní a s 
výstrednosťami, ktorých môžu byť 
mladiství iniciátormi, a zároveň obeťami;

súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s týraním 
a zastrašovaním a pornografiou, 
s nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 
užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú 
propagované najmä cez internet, s 
nadmerným užívaním produktov, ktoré sa 
užívajú fajčením, pitím alebo 
prostredníctvom injekčnej striekačky, 
s poruchami správania pri stravovaní a s 
výstrednosťami, ktorých môžu byť 
mladiství iniciátormi, a zároveň obeťami;

6. zdôrazňuje, že kriminalita mladistvých 
súvisí tiež s nebezpečnými hrami, s rodovo 
podmieneným násilím, s prejavmi 
skupinového násilia, s predčasnou 
sexualitou a pornografiou, ktoré sú ľahko 
dostupné najmä cez internet, 
s konzumáciou drog alebo alkoholu 
a s výstrednosťami, ktorých môžu byť 
mladiství iniciátormi, a zároveň obeťami;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 6 – bod 1 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) 6a. je znepokojený dvojakým 
ohrozením mladých ľudí ako obetí; podľa 
vedeckých zistení sú mladí ľudia 
štatisticky častejšie postihnutí násilím zo 
strany dospelých, súčasne sa však proti 
nim prvotne zameriava aj násilie zo strany 
rovesníkov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. opakuje svoje stanovisko, podľa ktorého 
„je ťažké kategorizovať v absolútnych 
hodnotách príčiny, ktoré mladistvého vedú 
k tomu, že sa začne správať kriminálnym 
spôsobom“1;

7. opakuje svoje stanovisko, podľa ktorého 
„je ťažké kategorizovať v absolútnych 
hodnotách príčiny, ktoré mladistvého vedú 
k tomu, že sa začne správať kriminálnym 
spôsobom, keďže cesta, ktorá ho vedie 
k sociálne deviačnému a napokon
kriminálnemu správaniu sa v každom 
jednotlivom prípade vysvetľuje 
individuálnymi a špecifickými
okolnosťami, ktoré zodpovedajú tomu, čo
prežil, a základným pólom, okolo ktorých 
sa vyvíja každé dieťa a každý dospievajúci 
jedinec, teda rodine, škole, prostrediu 
priateľov, ako aj, vo všeobecnejšej rovine, 
sociálno-ekonomickému prostrediu, 
v ktorom žije“1;

Or. en

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o kriminalite mladistvých, úlohe žien a rodiny 
a spoločnosti. Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 344.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. opakuje svoje stanovisko, podľa ktorého 
„je ťažké kategorizovať v absolútnych 
hodnotách príčiny, ktoré mladistvého vedú 
k tomu, že sa začne správať kriminálnym 
spôsobom“1;

7. opakuje svoje stanovisko, podľa ktorého 
„je ťažké kategorizovať v absolútnych 
hodnotách príčiny, ktoré mladistvého vedú 
k tomu, že sa začne správať kriminálnym 
spôsobom“1; v tejto súvislosti upriamuje 
osobitnú pozornosť na potrebu skúmať 
charakter a príčiny kriminality 
mladistvých žien s cieľom pomôcť 
vytvoriť politiku prispôsobenú ženským 
páchateľkám;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. súhlasí so zoznamom príčin, ktoré 
uvádza Európsky hospodársky a sociálny 
výbor: – príslušnosť mladistvých do 
rozvrátených rodín a dokonca samotné 
ťažkosti, ktoré niekedy vznikajú pri snahe 
o zosúladenie rodinného a pracovného 
života; situácie, v ktorých čoraz častejšie 
dochádza k zanedbávaniu 
a nedostatočnému stanovovaniu hraníc 
a nedostatočnej kontrole detí; – sociálna 
a ekonomická marginalizácia alebo 
chudoba; – záškoláctvo a školský 
neprospech; – nezamestnanosť mladých 
ľudí; – vysielanie násilných scén a násilné 
správanie v niektorých médiách alebo 

8. súhlasí so zoznamom príčin, ktoré 
uvádza Európsky hospodársky a sociálny 
výbor: 
– príslušnosť mladistvých do rozvrátených 
rodín – v príslušných štúdiách 
vykonaných v predchádzajúcich 
desaťročiach sa opakovane konštatovalo, 
že spáchanie polovice až troch štvrtín 
trestných činov v jednej vekovej kategórii 
má na svedomí malý počet mladistvých 
s problematickým správaním, pre ktorých 
sú typické rozvrátené rodinné pomery 
a chýbajúce základné sociálne 
kompetencie v súvislosti so schopnosťou 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o kriminalite mladistvých, úlohe žien a rodiny 
a spoločnosti. Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 344.
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videohrách; – užívanie drog a toxických 
látok, ako napríklad marihuany, alebo tiež 
nadmerná konzumácia alkoholu; –
nedostatočné vzdelanie a nedostatok 
vštepených sociálnych a občianskych 
hodnôt, akými sú dodržiavanie pravidiel, 
solidarita, šľachetnosť, tolerancia, úcta 
voči iným, sebakritickosť, empatia, pocit 
zadosťučinenia z dobre vykonanej práce 
atď., ktoré sa v našej „globalizovanej“ 
spoločnosti nahrádzajú viac 
prospechárskymi hodnotami, ako sú 
individualizmus, súťaživosť, nemierne 
užívanie statkov môžu za určitých 
okolností spôsobiť isté spoločenské 
odlúčenie1;

žiť v spoločnosti – a dokonca samotné 
ťažkosti, ktoré niekedy vznikajú pri snahe 
o zosúladenie rodinného a pracovného 
života;

– situácie, v ktorých čoraz častejšie 
dochádza k zanedbávaniu 
a nedostatočnému stanovovaniu hraníc 
a nedostatočnej kontrole detí; 

– sociálna a ekonomická marginalizácia 
alebo chudoba;

– záškoláctvo a školský neprospech; 
– nezamestnanosť mladých ľudí, 
integrácia do pracovného života 
a možnosť obrátiť sa na zodpovedné 
osoby sa v prípadoch závažného 
nedostatku sociálnych kompetencií 
preukázala dokonca ako zásadný obrat;
– vysielanie násilných scén a násilné 
správanie v niektorých médiách alebo 
videohrách;

– užívanie drog a toxických látok, ako 
napríklad marihuany, alebo tiež nadmerná 
konzumácia alkoholu; 
– nedostatočné vzdelanie a nedostatok 
vštepených sociálnych a občianskych 
hodnôt, akými sú dodržiavanie pravidiel, 
solidarita, šľachetnosť, tolerancia, úcta 
voči iným, sebakritickosť, empatia, pocit 
zadosťučinenia z dobre vykonanej práce 

                                                                                                                                                  
1 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Prevencia kriminality mladistvých, 
spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii. Ú. v. EÚ C 110, 
9.5.2006, s. 75.
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atď., ktoré sa v našej „globalizovanej“ 
spoločnosti nahrádzajú viac 
prospechárskymi hodnotami, ako sú 
individualizmus, súťaživosť, nemierne 
užívanie statkov môžu za určitých 
okolností spôsobiť isté spoločenské 
odlúčenie1;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. súhlasí so zoznamom príčin, ktoré 
uvádza Európsky hospodársky a sociálny 
výbor: – príslušnosť mladistvých do 
rozvrátených rodín a dokonca samotné 
ťažkosti, ktoré niekedy vznikajú pri snahe 
o zosúladenie rodinného a pracovného 
života; situácie, v ktorých čoraz častejšie 
dochádza k zanedbávaniu 
a nedostatočnému stanovovaniu hraníc 
a nedostatočnej kontrole detí; – sociálna 
a ekonomická marginalizácia alebo 
chudoba; – záškoláctvo a školský 
neprospech; – nezamestnanosť mladých 
ľudí; – vysielanie násilných scén a násilné 
správanie v niektorých médiách alebo 
videohrách; – užívanie drog a toxických 
látok, ako napríklad marihuany, alebo tiež 
nadmerná konzumácia alkoholu; –
nedostatočné vzdelanie a nedostatok 
vštepených sociálnych a občianskych 
hodnôt, akými sú dodržiavanie pravidiel, 
solidarita, šľachetnosť, tolerancia, úcta 

8. súhlasí so zoznamom príčin, ktoré 
uvádza Európsky hospodársky a sociálny 
výbor: – príslušnosť mladistvých do 
rozvrátených rodín a dokonca samotné 
ťažkosti, ktoré niekedy vznikajú pri snahe 
o zosúladenie rodinného a pracovného 
života; situácie, v ktorých čoraz častejšie 
dochádza k zanedbávaniu 
a nedostatočnému stanovovaniu hraníc 
a nedostatočnej kontrole detí; – sociálna 
a ekonomická marginalizácia alebo 
chudoba; – záškoláctvo a školský 
neprospech; – nezamestnanosť mladých 
ľudí; – vysielanie násilných scén a násilné 
správanie v niektorých médiách alebo 
videohrách; – užívanie drog a toxických 
látok, ako napríklad marihuany, alebo tiež 
nadmerná konzumácia alkoholu; –
nedostatočné vzdelanie a nedostatok 
vštepených sociálnych a občianskych 
hodnôt, akými sú dodržiavanie pravidiel, 
solidarita, šľachetnosť, tolerancia, úcta 

                                                                                                                                                  
1 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Prevencia kriminality mladistvých, 
spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii. Ú. v. EÚ C 110, 
9.5.2006, s. 75.
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voči iným, sebakritickosť, empatia, pocit 
zadosťučinenia z dobre vykonanej práce 
atď., ktoré sa v našej „globalizovanej“ 
spoločnosti nahrádzajú viac 
prospechárskymi hodnotami, ako sú 
individualizmus, súťaživosť, nemierne 
užívanie statkov môžu za určitých 
okolností spôsobiť isté spoločenské 
odlúčenie;

voči iným, sebakritickosť, empatia, pocit 
zadosťučinenia z dobre vykonanej práce 
atď.1;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. súhlasí so zoznamom príčin, ktoré 
uvádza Európsky hospodársky a sociálny 
výbor: – príslušnosť mladistvých do 
rozvrátených rodín a dokonca samotné 
ťažkosti, ktoré niekedy vznikajú pri snahe 
o zosúladenie rodinného a pracovného 
života; situácie, v ktorých čoraz častejšie 
dochádza k zanedbávaniu 
a nedostatočnému stanovovaniu hraníc 
a nedostatočnej kontrole detí; – sociálna 
a ekonomická marginalizácia alebo 
chudoba; – záškoláctvo a školský 
neprospech; – nezamestnanosť mladých 
ľudí; – vysielanie násilných scén 
a násilné správanie v niektorých médiách 
alebo videohrách; – užívanie drog a 
toxických látok, ako napríklad 
marihuany, alebo tiež nadmerná 
konzumácia alkoholu; – nedostatočné 
vzdelanie a nedostatok vštepených 

8. zdôrazňuje potrebu podporiť nezávislý 
výskum týkajúci sa príčin kriminality 
mladistvých;

                                                                                                                                                  
 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Prevencia kriminality mladistvých, 
spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii. Ú. v. EÚ C 110, 
9.5.2006, s. 75.
1 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Prevencia kriminality mladistvých, 
spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii. Ú. v. EÚ C 110, 
9.5.2006, s. 75.
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sociálnych a občianskych hodnôt, akými 
sú dodržiavanie pravidiel, solidarita, 
šľachetnosť, tolerancia, úcta voči iným, 
sebakritickosť, empatia, pocit 
zadosťučinenia z dobre vykonanej práce 
atď., ktoré sa v našej „globalizovanej“ 
spoločnosti nahrádzajú viac 
prospechárskymi hodnotami, ako sú 
individualizmus, súťaživosť, nemierne 
užívanie statkov môžu za určitých 
okolností spôsobiť isté spoločenské 
odlúčenie1;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že vyšetrovanie a stíhanie 
trestných činov spáchaných mladistvými 
delikventmi musia byť citlivé ku 
kriminálnym prípadom, ktoré by mohli 
zahŕňať istú formu nátlaku, napríklad zo 
strany priateľa alebo rovesníkov, 
s cieľom zistiť trestnoprávnu 
zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 8b (nový)

                                                                                                                                                  
1 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom Prevencia kriminality mladistvých, 
spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii. Ú. v. EÚ C 110, 
9.5.2006, s. 75.
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8b. vyzýva európske inštitúcie a členské 
štáty, aby vypracovali štúdie o príčinách 
kriminality mladistvých z rodového 
hľadiska, napríklad štatistiku o rodových 
rozdieloch v rámci kriminality 
mladistvých alebo o najbežnejších 
rodových faktoroch, ktoré zapríčiňujú 
kriminalitu mladistvých;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou inštitúciou, v ktorej sa socializuje, 
a že širšie rodinné zväzky zohrávajú 
významnú úlohu v rámci prevencie 
a návratu do bežného života;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou inštitúciou, v ktorej sa socializuje, 
a že širšie rodinné zväzky zohrávajú 
významnú úlohu v rámci prevencie 
a návratu do bežného života;

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou inštitúciou, v ktorej sa socializuje, 
a že výchovné domáce prostredie zohráva 
významnú úlohu v rámci prevencie 
a návratu do bežného života;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou inštitúciou, v ktorej sa socializuje, 
a že širšie rodinné zväzky zohrávajú
významnú úlohu v rámci prevencie 
a návratu do bežného života;

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou a najvplyvnejšou inštitúciou, 
v ktorej sa socializuje, a že podľa práva 
členských štátov a medzinárodných 
dohovorov je zodpovednosť za túto 
socializáciu uložená aj rodičom, širšie 
rodinné zväzky môžu zohrávať významnú 
úlohu v rámci prevencie a návratu do 
bežného života; v dôsledku súčasných 
podmienok v spoločnosti a tendencie, že 
čoraz menej ľudí sa môže opierať o širšie 
a stabilné rodinné zázemie, je 
opodstatnené intenzívnejšie diskutovať 
o alternatívnych modeloch, ako napr. 
náhradní rodičia, a na základe údajov 
o pozitívnych skúsenostiach vypracovať aj 
nové, kombinované modely;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou inštitúciou, v ktorej sa socializuje, 
a že širšie rodinné zväzky zohrávajú 
významnú úlohu v rámci prevencie 
a návratu do bežného života;

9. domnieva sa, že rodina je pre dieťa 
prvou inštitúciou, v ktorej sa socializuje, 
a že širšie rodinné zväzky zohrávajú 
významnú úlohu v rámci prevencie 
a opätovného začleňovania do 
spoločnosti; domnieva sa zároveň, že na 
rozvoj dieťaťa vplývajú ďalšie sociálno-
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ekonomické činitele;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. pripomína, že uplatňovanie rodinného 
hľadiska, ktoré tiež pristupuje k rôznym 
politikám (napr. k sociálnej, vzdelávacej 
a finančnej politike, ako aj k právnym 
predpisom trestného práva atď.) 
z rodinného hľadiska, je kľúčovým 
nástrojom koordinácie úsilia zameraného 
na zabránenie správaniu vedúcemu ku 
kriminalite mladistvých;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. uznáva, že verejné školstvo prispieva 
k socializácii dospievajúcich;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. uznáva, že verejné školstvo prispieva 
k socializácii dospievajúcich;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. uznáva, že verejné školstvo prispieva 
k socializácii dospievajúcich;

10. uznáva, že aj verejné školstvo 
významne prispieva k socializácii 
dospievajúcich, lebo škola predstavuje 
prostredie, v ktorom deti prvýkrát 
samostatne vstupujú do kontaktu so 
spoločnosťou mimo rodiny;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. uznáva, že v záujme zastavenia 
prvých prejavov delikventského správania 
by sa mala značná pozornosť sústrediť na 
školy, keďže predstavujú druhý 
najdôležitejší socializačný faktor 
v ďalšom rozvoji sociálnych zručností 
mladých ľudí; odporúča členským štátom, 
aby prijali primerané opatrenia, ako 
napríklad pravidelné hodiny 
psychologického poradenstva na školách 
atď., ktoré by uľahčili spoluprácu medzi 
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rodičmi, školami 
a psychológmi/poradcami s cieľom 
poskytnúť podporu deťom v núdzi;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. podnecuje verejné sociálne služby, aby 
v prípade potreby zabezpečovali priebežnú 
kontrolu, ktorá by sa nepociťovala ako 
stigmatizácia alebo nátlak;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. podnecuje verejné sociálne služby, aby 
v prípade potreby zabezpečovali priebežnú 
kontrolu správania, ktorá by sa 
nepociťovala ako stigmatizácia alebo 
nátlak;

11. podnecuje verejné sociálne služby, aby 
v prípade potreby zabezpečovali priebežnú 
kontrolu deviantného správania, ktorá by 
sa nepociťovala ako stigmatizácia alebo 
nátlak;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. podnecuje verejné sociálne služby, aby 
v prípade potreby zabezpečovali priebežnú 
kontrolu správania, ktorá by sa 
nepociťovala ako stigmatizácia alebo 
nátlak;

11. podnecuje verejné sociálne služby, aby 
v prípade potreby zabezpečovali priebežnú 
kontrolu správania, ktorá by sa 
nepociťovala ako stigmatizácia alebo 
nátlak; konštatuje, že najvýznamnejšie 
úspechy sa dosiahli v programoch, ktoré 
boli prispôsobené konkrétnym prípadom;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby skvalitňovali 
vzdelávanie pedagógov, aby zlepšovali 
spoluprácu medzi rodičmi a učiteľmi 
a aby v súlade so súčasnými pravidlami 
brali do úvahy prejavy dospievajúcich;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby skvalitňovali 
vzdelávanie pedagógov, aby zlepšovali 
spoluprácu medzi rodičmi a učiteľmi a aby 
v súlade so súčasnými pravidlami brali do 
úvahy prejavy dospievajúcich;

12. vyzýva členské štáty, aby skvalitňovali 
vzdelávanie pedagógov a aby podporovali 
pocit zodpovednosti voči deťom v ich 
starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby 
zlepšovali spoluprácu medzi rodičmi 
a učiteľmi na jednej strane, a tiež 
spoluprácu s verejnými sociálnymi 
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službami a aby v súlade so súčasnými 
pravidlami brali do úvahy už prejavy detí,
ale predovšetkým prejavy dospievajúcich;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby skvalitňovali 
vzdelávanie pedagógov, aby zlepšovali
spoluprácu medzi rodičmi a učiteľmi a aby 
v súlade so súčasnými pravidlami brali do 
úvahy prejavy dospievajúcich;

12. vyzýva členské štáty, aby skvalitňovali 
vzdelávanie pedagógov, aby podporovali
spoluprácu medzi rodičmi, pedagógmi, 
sociálnymi sprostredkovateľmi
a mládežníckymi združeniami a aby 
v súlade so súčasnými pravidlami brali do 
úvahy prejavy dospievajúcich;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a. žiada vnútroštátne vzdelávacie 
orgány, aby vytvorili vzdelávacie 
programy pre učiteľov, administratívnych
pracovníkov a iné skupiny, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s deťmi 
a mládežou, ako sú napríklad zdravotníci, 
sociálni pracovníci a policajti, s cieľom 
podporiť spôsoby zapájania mladých ľudí 
do otázky rodovej rovnosti – to by malo 
zahŕňať stretnutia, na ktorých by dospelí 
pracovníci preskúmali svoje vlastné 
názory na rodovú rovnosť a predpoklady 
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týkajúce sa úlohy mládeže v spoločnosti, 
pričom osobitná pozornosť by sa mala 
venovať násilnému a agresívnemu 
správaniu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. vyzýva školy, aby podporovali 
umelecké a športové mimoškolské 
aktivity;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. vyzýva školy, aby podporovali 
umelecké a športové mimoškolské aktivity;

13. vyzýva rodičov a školy, aby 
podporovali umelecké a športové 
mimoškolské aktivity v záujme vytvorenia 
nevyhnutnej kompenzácie stále 
vzrastajúceho výkonnostného tlaku;
v tejto súvislosti by k zmierneniu tlaku 
mohli prispieť projekty, ako napr. veľká 
sestra, veľký brat, keďže tieto osoby 
nepatria do priameho rodinného 
prostredia, mimo ktorého je pre 
dospievajúcich z mnohých aspektov 
ľahšie hovoriť o problémoch, a budú 
poskytovať kompetentnejšie rady než 
kamaráti v rovnakom veku (druhá 
referenčná skupina); podobné účinky –
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predovšetkým však vo vzťahu 
k posledným príčinám, ktoré uvádza 
EHSV, neuspokojivému vzdelaniu 
a nedostatočnému osvojeniu si sociálnych 
hodnôt, solidarity, rešpektu a empatie – by 
sa mohli komplexne dosiahnuť 
prostredníctvom projektov ako stará 
mama, starý otec v mojej mestskej štvrti;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. vyzýva školy, aby podporovali 
umelecké a športové mimoškolské aktivity;

13. vyzýva členské štáty, miestne 
samosprávy a školy, aby podporovali 
a realizovali umelecké a športové 
mimoškolské aktivity za pomoci 
asociatívneho prostredia;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. trvá na tom, že v záujme účinného 
boja proti kriminalite mladistvých treba 
zaviesť integrovanú a účinnú školskú, 
sociálnu, rodinnú a vzdelávaciu politiku, 
ktorá pomôže zaistiť, že dôjde 
k odovzdaniu sociálnych a občianskych 
hodnôt a že mladí ľudia sa prispôsobia 
spoločnosti už v ranom veku; domnieva 
sa, že zároveň potrebujeme politiku 
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zameranú na väčšiu hospodársku 
a sociálnu súdržnosť a na zníženie 
sociálnych nerovností a boj proti 
sociálnemu vylúčeniu a chudobe, najmä 
pokiaľ ide o chudobu detí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Silvia Costa

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. vyzýva členské štáty, aby podporili 
politiky v oblasti vzdelávania, ktorých 
cieľom je zabrániť mladým ľuďom 
v predčasnom ukončení školskej 
dochádzky, a aby si porovnali osvedčené 
postupy v tejto oblasti;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili realizáciu stratégie Európa 
2020 a stratégie „vzdelávanie a odborná 
príprava 2020“;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Angelika Werthmann



AM\875920SK.doc 37/62 PE470.088v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. vyzýva príslušné orgány, aby 
vyhodnotili verejné politiky týkajúce sa 
účinnosti alternatívnych trestov pre 
mladistvých delikventov, vplyvu rodových 
stereotypov na kriminalitu mladistvých, 
úlohy masovokomunikačných 
prostriedkov, rôznych skúseností chlapcov 
a dievčat s násilím, úlohy rodičov, škôl a 
mládežníckych organizácií v oblasti 
prevencie kriminality mladistvých;

15. vyzýva príslušné orgány, aby 
vyhodnotili verejné politiky týkajúce sa 
účinnosti alternatívnych trestov pre 
mladistvých delikventov, vplyvu rodových 
stereotypov na kriminalitu mladistvých, 
úlohy masovokomunikačných 
prostriedkov, rôznych skúseností chlapcov 
a dievčat s násilím, úlohy rodičov, škôl 
a mládežníckych organizácií v oblasti 
zistených rizikových faktorov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. vyzýva príslušné orgány, aby 
vyhodnotili verejné politiky týkajúce sa 
účinnosti alternatívnych trestov pre 
mladistvých delikventov, vplyvu rodových 
stereotypov na kriminalitu mladistvých, 
úlohy masovokomunikačných 
prostriedkov, rôznych skúseností chlapcov 
a dievčat s násilím, úlohy rodičov, škôl a 
mládežníckych organizácií v oblasti 
prevencie kriminality mladistvých;

15. vyzýva príslušné orgány, aby 
vyhodnotili verejné politiky týkajúce sa 
účinnosti alternatívnych trestov pre 
mladistvých delikventov, vplyvu rodových 
stereotypov na kriminalitu mladistvých, 
úlohy masovokomunikačných 
prostriedkov, rôznych skúseností chlapcov 
a dievčat s násilím, úlohy rodičov, škôl 
a mládežníckych združení v oblasti 
prevencie kriminality mladistvých; vyzýva 
tieto inštitúcie, aby sa podelili o svoje 
skúsenosti a vymieňali si postupy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Marije Cornelissen
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. vyzýva príslušné orgány, aby 
vyhodnotili verejné politiky týkajúce sa
účinnosti alternatívnych trestov pre 
mladistvých delikventov, vplyvu rodových
stereotypov na kriminalitu mladistvých, 
úlohy masovokomunikačných 
prostriedkov, rôznych skúseností chlapcov 
a dievčat s násilím, úlohy rodičov, škôl a 
mládežníckych organizácií v oblasti 
prevencie kriminality mladistvých;

15. vyzýva príslušné orgány, aby 
vyhodnotili účinnosť alternatívnych 
trestov pre mladistvých delikventov, 
vplyvu stereotypov na kriminalitu 
mladistvých, úlohy masovokomunikačných 
prostriedkov, rôznych skúseností chlapcov 
a dievčat s násilím, úlohy rodičov, škôl 
a mládežníckych organizácií v oblasti 
prevencie kriminality mladistvých; vyzýva 
príslušné orgány, aby pri monitorovaní 
kriminality mladistvých citlivo 
pristupovali k rodovému hľadisku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty, aby brali do 
úvahy tieto zásady: brániť (opätovnému) 
páchaniu trestnej činnosti, (opätovne) 
socializovať a (opätovne) začleňovať 
páchateľov do spoločnosti; zdôrazňuje, že 
je nesmierne dôležité zaoberať sa 
potrebami a záujmami obetí mladistvých 
delikventov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Silvia Costa

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty –
prostredníctvom vnútroštátnych 
telekomunikačných orgánov –, aby 
zabezpečili primerané monitorovanie
mediálneho obsahu a záberov, ktoré 
podnecujú násilie, sadizmus, rasizmus 
a diskrimináciu na základe pohlavia, a ich 
pokutovanie a aby podporili vzdelávací 
a poučný audiovizuálny a multimediálny 
obsah;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Silvia Costa

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali a posilňovali úlohu 
dobrovoľníckych združení, ktoré 
umožňujú mladým ľuďom nadobudnúť 
skúsenosti týkajúce sa záväzkov a osobnej 
a spoločenskej zodpovednosti, 
a konštatuje, že takáto skúsenosť má 
vysoko vzdelávací charakter, a to aj 
z občianskeho hľadiska;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
siete služieb odborného poradenstva pre 
rodiny a páry s rodičovskými problémami 
a dospievajúcich s problémami, ktoré 
súvisia s riskantným životným štýlom 
a nejakými formami závislosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
siete služieb odborného poradenstva pre 
rodiny a páry s rodičovskými problémami 
a dospievajúcich s problémami, ktoré 
súvisia s riskantným životným štýlom 
a nejakými formami závislosti;

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
siete služieb odborného poradenstva pre 
rodiny a páry s rodičovskými problémami 
a dospievajúcich s problémami, ktoré 
súvisia s nejakými formami závislosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
siete služieb odborného poradenstva pre 
rodiny a páry s rodičovskými problémami 
a dospievajúcich s problémami, ktoré 
súvisia s riskantným životným štýlom 
a nejakými formami závislosti;

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
siete služieb odborného poradenstva, 
predovšetkým tie, ktoré svoju prácu 
orientujú na oblasť medzi samotnou 
rodinou a verejnými sociálnymi službami; 
vo všeobecnosti by rodičia často mali 
záujem o radu, neodhodlajú sa však 
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obrátiť na verejné sociálne služby – to isté 
platí aj o dospievajúcich s problémami –
pri hľadaní spoľahlivej podpory bez 
nevyhnutnosti okamžitej konfrontácie so 
štátnou mocou v oblasti verejných 
sociálnych služieb;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti 
začalo od útleho veku, keďže skoré 
diskriminačné vnímanie žien by mohlo 
mať negatívny vplyv na násilie páchané 
na ženách;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
osobitnú pomoc prisťahovalcom a aby im 
zabezpečili prístup k bývaniu, k 
základnému vzdelaniu, k zdravotnej 
starostlivosti a na trh práce;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
prijímanie opatrení v súvislosti s 
poradenstvom pre mladých ľudí, ktorí sa 
stretávajú s problémami sociálneho 
začlenenia, s bojom proti diskriminácii 
členov pôvodnej komunity a s 
vypracovaním a realizáciou programov 
zameraných na boj proti všetkým druhom
násilia sociálneho pôvodu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
prijímanie opatrení v súvislosti s 
poradenstvom pre mladých ľudí, ktorí sa 
stretávajú s problémami sociálneho 
začlenenia, s bojom proti diskriminácii 
členov pôvodnej komunity a s 
vypracovaním a realizáciou programov 
zameraných na boj proti všetkým druhom 
násilia sociálneho pôvodu;

18. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
prijímanie opatrení v súvislosti s pomocou 
pre mladých ľudí, ktorí sa stretávajú 
s problémami sociálneho začlenenia, 
s bojom proti diskriminácii členov 
pôvodnej komunity a s vypracovaním 
a realizáciou programov zameraných na 
boj proti všetkým druhom násilia 
sociálneho pôvodu;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Marije Cornelissen
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že u mladých ľudí, ktorí 
žijú v chudobe, je pravdepodobnosť 
stretávania sa s rôznymi problémami 
väčšia, a vyzýva príslušné inštitúcie, aby 
zvážili prácu s problémovými rodinami 
ako alternatívu umiestnenia dieťaťa do 
zariadenia starostlivosti o deti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že u mladých ľudí, ktorí 
žijú v chudobe, je pravdepodobnosť 
stretávania sa s rôznymi problémami 
väčšia, a vyzýva príslušné inštitúcie, aby 
zvážili prácu s problémovými rodinami ako 
alternatívu umiestnenia dieťaťa do 
zariadenia starostlivosti o deti;

19. zdôrazňuje, že u mladých ľudí, ktorí 
žijú v chudobe, je pravdepodobnosť 
stretávania sa s rôznymi problémami 
väčšia, a vyzýva príslušné inštitúcie vo 
všetkých členských štátoch, aby zvážili 
prácu s problémovými rodinami ako 
alternatívu umiestnenia dieťaťa do 
zariadenia starostlivosti o deti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že v záujme zvýšenia 
životných príležitostí detí a mládeže je 
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veľmi dôležité bojovať proti chudobe 
a diskriminácii a zabezpečiť mladým 
ľuďom prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu, bývaniu, zariadeniam atď.;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. poukazuje na užitočnosť toho, aby sa 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
poskytla dospievajúcim možnosť prejaviť 
svoj názor, a predišlo sa tak 
nepremyslenej bezpečnostnej politike, 
čoho príkladom je európsky projekt s 
názvom Viete, kde sa práve teraz 
nachádza vaše dieťa?, ktorý sa zaviedol 
ako prostriedok v oblasti prevencie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. poukazuje na užitočnosť toho, aby sa 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
poskytla dospievajúcim možnosť prejaviť 
svoj názor, a predišlo sa tak 
nepremyslenej bezpečnostnej politike, 
čoho príkladom je európsky projekt s 
názvom Viete, kde sa práve teraz nachádza 
vaše dieťa?, ktorý sa zaviedol ako 
prostriedok v oblasti prevencie;

20. poukazuje na užitočnosť toho, aby sa 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
poskytla dospievajúcim možnosť prejaviť 
svoj názor, aby sa problém kriminality 
mladistvých riešil primeraným spôsobom, 
čoho príkladom je európsky projekt 
s názvom Viete, kde sa práve teraz 
nachádza vaše dieťa?, ktorý sa zaviedol 
ako prostriedok v oblasti prevencie;



AM\875920SK.doc 45/62 PE470.088v01-00

SK

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. poukazuje na užitočnosť toho, aby sa 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
poskytla dospievajúcim možnosť prejaviť 
svoj názor, a predišlo sa tak nepremyslenej 
bezpečnostnej politike, čoho príkladom je 
európsky projekt s názvom Viete, kde sa 
práve teraz nachádza vaše dieťa?, ktorý sa 
zaviedol ako prostriedok v oblasti 
prevencie;

20. poukazuje na dôležitosť aktívneho 
zapájania rodičov do prevencie 
kriminality mladistvých; uznáva 
užitočnosť toho, aby sa v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu podporovali 
vnútroštátne kampane na zvyšovanie 
informovanosti alebo núdzové linky 
zamerané na pomoc rodičom, ktorí 
„zachytávajú isté náznaky“ v správaní 
svojich detí; odporúča zapojiť 
dospievajúcich a rodičov do navrhnutia 
a začatia verejných kampaní na 
zvyšovanie informovanosti o kriminalite 
mladistvých, aby sa predišlo 
nepremyslenej bezpečnostnej politike, 
čoho príkladom je európsky projekt 
s názvom Viete, kde sa práve teraz 
nachádza vaše dieťa?;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že potreby žien a mužov sa 
často prejavujú odlišným spôsobom;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že potreby žien a mužov sa 
často prejavujú odlišným spôsobom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že potreby žien a mužov sa 
často prejavujú odlišným spôsobom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že podľa nedávneho 
výskumu otcovia, ktorí sú zapojení do 
života svojich detí bezprostredne pred a po 
narodení, zohrávajú v nasledujúcich 
rokoch aktívnejšiu úlohu pri ich výchove; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
urýchliť snahy o odstránenie existujúcich 
rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, 
ktoré ovplyvňujú čerpanie materskej, 
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otcovskej a rodičovskej dovolenky 
a dovolenky z rodinných dôvodov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21a. trvá na tom, aby sa preskúmal 
charakter a príčiny kriminality 
mladistvých žien s cieľom vytvoriť 
politiku prispôsobenú ženským 
páchateľkám;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. vyzýva inštitúcie, aby prehlbovali svoje 
vedomosti v súvislosti s potrebami 
chlapcov a mužov v oblasti rovnosti 
príležitostí a zosúladenia pracovného 
a rodinného života;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. vyzýva inštitúcie, aby prehlbovali svoje 
vedomosti v súvislosti s potrebami 
chlapcov a mužov v oblasti rovnosti 
príležitostí a zosúladenia pracovného 
a rodinného života;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Silvia Costa

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22a. považuje za dôležité podporovať 
politiky zamerané na rodinu (okrem iného 
prostredníctvom nových kritérií sociálnej 
zodpovednosti podnikov), a to najmä 
v prípade rodín s jedným rodičom, 
s cieľom poskytnúť im podmienky 
nevyhnutné na vyváženie pracovného 
a súkromného života;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby lepšie finančne odmeňovali 
pracovníkov v predškolských zariadeniach 
a v školstve;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby lepšie finančne odmeňovali 
pracovníkov v predškolských zariadeniach 
a v školstve;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby lepšie finančne odmeňovali
pracovníkov v predškolských zariadeniach 
a v školstve;

23. vyzýva členské štáty, sociálnych 
partnerov a súkromných poskytovateľov 
vzdelávania, aby preskúmali možnosť 
primeraného odmeňovania pracovníkov 
v predškolských zariadeniach a v školstve;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby lepšie finančne odmeňovali
pracovníkov v predškolských zariadeniach

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby ponúkli rodičom viac 
možností aktívne sa zapojiť do života 
svojich detí už od začiatku, a to 
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a v školstve; prostredníctvom poskytnutia náležitej 
materskej a otcovskej dovolenky 
a dovolenky na účely starostlivosti o člena 
rodiny, a možností prispôsobiť pracovný 
čas matiek aj otcov povinnostiam 
spojeným so starostlivosťou o deti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby lepšie finančne odmeňovali 
pracovníkov v predškolských zariadeniach 
a v školstve;

23. vyzýva členské štáty a sociálnych 
partnerov, aby realizovali prispôsobené 
metódy odbornej prípravy a aby lepšie 
finančne odmeňovali pracovníkov 
v predškolských zariadeniach a v školstve;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24. vyzýva inštitúcie, aby uvažovali 
o vytváraní bohatstva jednotlivých 
členských štátov prostredníctvom práce 
žien a mužov v domácnosti s cieľom 
preveriť, či možno hovoriť o niektorej z 
foriem diskriminácie na základe pohlavia;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24. vyzýva inštitúcie, aby uvažovali 
o vytváraní bohatstva jednotlivých 
členských štátov prostredníctvom práce 
žien a mužov v domácnosti s cieľom 
preveriť, či možno hovoriť o niektorej z 
foriem diskriminácie na základe pohlavia;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24. vyzýva inštitúcie, aby uvažovali 
o vytváraní bohatstva jednotlivých 
členských štátov prostredníctvom práce 
žien a mužov v domácnosti s cieľom 
preveriť, či možno hovoriť o niektorej z 
foriem diskriminácie na základe pohlavia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. vyzýva inštitúcie, aby uvažovali o 
pracovnej a mimopracovnej činnosti, 
predovšetkým tej, ktorú vykonávajú ženy, 

vypúšťa sa
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s ohľadom na životný cyklus;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. vyzýva inštitúcie, aby uvažovali o 
pracovnej a mimopracovnej činnosti, 
predovšetkým tej, ktorú vykonávajú ženy, 
s ohľadom na životný cyklus;

25. vyzýva členské štáty a inštitúcie, aby 
preskúmali možnosť zohľadniť pracovnú 
a mimopracovnú činnosť vo 
vnútroštátnych programoch sociálnej 
ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. žiada členské štáty, aby pre 
mladistvých delikventov zavádzali 
programy prevýchovy a programy 
opätovného začleňovania do spoločnosti a 
aby uplatňovali súdnu politiku nulovej 
tolerancie voči dospelým, ktorí 
mladistvých navádzajú na kriminalitu, 
najmä tým, že im uľahčujú prístup k 
tvrdým drogám, marihuane a iným 
škodlivým látkam, a to nezávisle od 
spoločenského postavenia týchto 
dospelých;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. žiada členské štáty, aby pre 
mladistvých delikventov zavádzali 
programy prevýchovy a programy 
opätovného začleňovania do spoločnosti a 
aby uplatňovali súdnu politiku nulovej 
tolerancie voči dospelým, ktorí 
mladistvých navádzajú na kriminalitu, 
najmä tým, že im uľahčujú prístup k 
tvrdým drogám, marihuane a iným 
škodlivým látkam, a to nezávisle od 
spoločenského postavenia týchto 
dospelých;

26. žiada členské štáty, aby pre 
mladistvých delikventov zavádzali 
vzdelávacie programy a programy 
opätovného začleňovania do spoločnosti 
a aby uplatňovali súdnu politiku nulovej 
tolerancie voči dospelým, ktorí 
mladistvých navádzajú na kriminalitu, 
najmä tým, že im uľahčujú prístup 
k tvrdým drogám, marihuane a iným 
škodlivým látkam, a to nezávisle od 
spoločenského postavenia týchto 
dospelých;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. žiada členské štáty, aby pre 
mladistvých delikventov zavádzali 
programy prevýchovy a programy 
opätovného začleňovania do spoločnosti a 
aby uplatňovali súdnu politiku nulovej 
tolerancie voči dospelým, ktorí 
mladistvých navádzajú na kriminalitu, 
najmä tým, že im uľahčujú prístup k 
tvrdým drogám, marihuane a iným 
škodlivým látkam, a to nezávisle od 
spoločenského postavenia týchto 
dospelých;

26. žiada členské štáty, aby pre 
mladistvých delikventov zavádzali 
programy prevýchovy a programy 
opätovného začleňovania do spoločnosti 
a aby uplatňovali súdnu politiku nulovej 
tolerancie voči dospelým, ktorí 
mladistvých navádzajú na kriminalitu, 
najmä tým, že im uľahčujú prístup 
k drogám, a to nezávisle od spoločenského 
postavenia týchto dospelých;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26a. vyzýva členské štáty, aby vzali do 
úvahy, že dievčatá predstavujú medzi 
mladistvými delikventmi menšinu, a aby 
uznali potrebu upraviť podmienky, za 
akých sa zadržiavajú, súdia a trestajú 
ženské páchateľky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Rolandas Paksas

Návrh uznesenia
Odsek 26a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26a. vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť rodinám a školám; 
všeobecnému, ďalšiemu a odbornému 
vzdelávaniu maloletých; mimoškolským 
aktivitám detí; zamestnanosti; vzdelávaniu 
maloletých, ich rodičov, učiteľov 
a ostatných odborníkov o právnych 
záležitostiach; poskytovaniu informácií 
o dôsledkoch užívania drog 
a o neoficiálnych skupinách maloletých 
a poskytovaniu psychologickej pomoci 
deťom a ich rodičom;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Anna Záborská
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Návrh uznesenia
Odsek 26b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26b. vyzýva všetky štátne, verejné 
a súkromné inštitúcie, ako sú školy, 
úradníci prešetrujúci záškoláctvo, polícia, 
podporné agentúry a ďalšie inštitúcie, aby 
pri monitorovaní, prevencii a riešení 
kriminality mladistvých citlivo 
pristupovali k rozdielom medzi chlapcami 
a dievčatami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje opatrenia na prevenciu rodovo 
podmieneného násilia medzi mladými 
ľuďmi a aby zlepšili spoluprácu medzi 
príslušnými jednotlivcami a rôznymi 
prostrediami, ktorých sa tento jav týka, ako 
je napríklad rodina, škola, verejný priestor 
a prostriedky masovej komunikácie; 
zdôrazňuje význam organizovania kampaní 
zameraných na zvyšovanie informovanosti 
o rôznych podobách násilia páchaného na 
ženách, ako aj opatrení v oblasti boja proti 
rodovým stereotypom;

27. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje opatrenia na prevenciu rodovo 
podmieneného násilia medzi mladými 
ľuďmi a aby zlepšili spoluprácu medzi 
príslušnými jednotlivcami a rôznymi 
prostrediami, ktorých sa tento jav týka, ako 
je napríklad rodina, škola, verejný priestor,
prostriedky masovej komunikácie 
a mládežnícke združenia; zdôrazňuje 
význam organizovania kampaní 
zameraných na zvyšovanie informovanosti 
o rôznych podobách násilia páchaného na 
ženách, ako aj opatrení v oblasti boja proti 
rodovým stereotypom;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Marije Cornelissen
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje opatrenia na prevenciu rodovo 
podmieneného násilia medzi mladými 
ľuďmi a aby zlepšili spoluprácu medzi 
príslušnými jednotlivcami a rôznymi 
prostrediami, ktorých sa tento jav týka, ako 
je napríklad rodina, škola, verejný priestor 
a prostriedky masovej komunikácie; 
zdôrazňuje význam organizovania kampaní 
zameraných na zvyšovanie informovanosti 
o rôznych podobách násilia páchaného na 
ženách, ako aj opatrení v oblasti boja proti 
rodovým stereotypom;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili svoje opatrenia na prevenciu 
rodovo podmieneného násilia medzi 
mladými ľuďmi a aby zlepšili spoluprácu 
medzi príslušnými jednotlivcami a rôznymi 
prostrediami, ktorých sa tento jav týka, ako 
je napríklad rodina, škola, verejný priestor 
a prostriedky masovej komunikácie; 
zdôrazňuje význam organizovania kampaní 
zameraných na zvyšovanie informovanosti 
o rôznych podobách násilia páchaného na 
ženách, ako aj opatrení v oblasti boja proti 
rodovým stereotypom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Rolandas Paksas

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje opatrenia na prevenciu rodovo 
podmieneného násilia medzi mladými 
ľuďmi a aby zlepšili spoluprácu medzi 
príslušnými jednotlivcami a rôznymi 
prostrediami, ktorých sa tento jav týka, ako 
je napríklad rodina, škola, verejný priestor 
a prostriedky masovej komunikácie; 
zdôrazňuje význam organizovania kampaní 
zameraných na zvyšovanie informovanosti 
o rôznych podobách násilia páchaného na 
ženách, ako aj opatrení v oblasti boja proti 
rodovým stereotypom;

27. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
svoje opatrenia na prevenciu rodovo 
podmieneného násilia medzi mladými 
ľuďmi a aby zlepšili spoluprácu medzi 
príslušnými jednotlivcami a rôznymi 
prostrediami, ktorých sa tento jav týka, ako 
je napríklad rodina, škola, verejný priestor 
a prostriedky masovej komunikácie; 
zdôrazňuje význam organizovania kampaní 
zameraných na zvyšovanie informovanosti 
o rôznych podobách násilia páchaného na 
ženách, ako aj opatrení v oblasti boja proti 
rodovým stereotypom; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili databázu 
odporúčaní, ako predchádzať kriminalite 
mladistvých;
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Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27a. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
a presadzovali operačné programy, ktoré 
sa začali realizovať v súvislosti 
s Európskou alianciou pre rodiny; žiada 
Komisiu, aby zintenzívnila rozvoj 
nástrojov s cieľom systematizovať 
výmenu osvedčených postupov a výskum 
v tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28. vyzýva inštitúcie, aby uznávali význam
výchovnej úlohy členov širšej rodiny, 
pričom by sa mali sústreďovať na 
výchovnú úlohu starších ľudí v 
postproduktívnom veku;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28a. nalieha na členské štáty, aby 
v prípade, ak treba dieťa alebo mladého 
človeka zobrať do starostlivosti 
a umiestniť mimo rodiny, hľadali skôr 
riešenia čo najviac zamerané na rodinu 
než centralizované inštitucionálne 
riešenia;

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28a. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
školské programy zamerané na zlepšenie 
pomerov na školách, riešenia konfliktov 
a mediačných zručností;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. vyzýva verejné orgány, aby prijali 
potrebné opatrenia s cieľom umožniť 
ženám a mužom lepšie si vybrať spôsob, 
akým chcú zosúladiť rodinný a pracovný 
život;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. vyzýva verejné orgány, aby prijali 
potrebné opatrenia s cieľom umožniť 
ženám a mužom lepšie si vybrať spôsob, 
akým chcú zosúladiť rodinný a pracovný 
život;

29. vyzýva verejné orgány, aby prijali 
potrebné opatrenia s cieľom umožniť 
ženám a mužom zosúladiť ich rodinný 
a pracovný život;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. vyzýva verejné orgány, aby prijali 
potrebné opatrenia s cieľom umožniť 
ženám a mužom lepšie si vybrať spôsob, 
akým chcú zosúladiť rodinný a pracovný 
život;

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali potrebné opatrenia s cieľom 
umožniť ženám a mužom dosiahnuť lepšie 
zosúladenie rodinného a pracovného 
života okrem iného prostredníctvom 
poskytnutia náležitej materskej, otcovskej 
a rodičovskej dovolenky a dovolenky na 
účely starostlivosti o člena rodiny 
a prostredníctvom zabezpečenia 
primeraného prístupu k cenovo 
dostupným zariadeniam starostlivosti 
o deti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Anna Záborská
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Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. vyzýva verejné orgány, aby prijali 
potrebné opatrenia s cieľom umožniť 
ženám a mužom lepšie si vybrať spôsob, 
akým chcú zosúladiť rodinný a pracovný 
život;

29. vyzýva verejné orgány, aby prijali 
potrebné opatrenia s cieľom umožniť 
ženám a mužom lepšie si vybrať spôsob, 
akým chcú zosúladiť rodinný a pracovný 
život, a to pri dodržaní zásad rovnosti 
medzi ženami a mužmi;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Marije Cornelissen

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
rozpočtovú politiku, ktorá zohľadní 
finančné záväzky, a to predovšetkým 
náklady spojené s rozličnými spôsobmi 
opatery detí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Norica Nicolai

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
rozpočtovú politiku, ktorá zohľadní 
finančné záväzky, a to predovšetkým
náklady spojené s rozličnými spôsobmi 
opatery detí;

30. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
rozpočtovú politiku, v ktorej sa podporí 
vyčlenenie väčšieho objemu finančných 
prostriedkov na náklady spojené 
s rozličnými spôsobmi opatery detí;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Antonyia Parvanova

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30a. vyzýva Európsku komisiu a členské 
štáty, aby ďalej zvyšovali informovanosť 
a zavádzali kampane a programy 
zamerané na bezpečnosť internetu; 
v prvom rade by sa mali zamerať na 
vzdelávanie rodičov o tom, aké sú riziká 
neobmedzeného používania internetu 
deťmi a ako ich uchrániť pred 
nezákonným a škodlivým internetovým 
obsahom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Anna Záborská

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali pozitívne opatrenia pre ženy 
a mužov, najmä s cieľom uľahčiť ich 
návrat k zamestnaniu po období 
venovanom starostlivosti o deti, a to 
podporou politík na uľahčenie 
(opätovného) začleňovania do trhu práce, 
aby mohli opäť získať finančnú 
nezávislosť;

Or. fr
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