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Predlog spremembe 1

Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil Odbora 
ministrov Sveta Evrope državam članicam 
z dne 24. septembra 2003 o novih načinih 
spopadanja z mladoletniškim 
prestopništvom in vlogi kazenskega 
pravosodja za mladoletnike 
(Rec(2003)20),

Or. en

Predlog spremembe 2
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju zelene knjige 
„Izboljšanje duševnega zdravja 
prebivalstva - Pot k strategiji na področju 
duševnega zdravja za Evropsko unijo” 
(KOM(2005)484), v kateri so izpostavljeni 
zlasti javni stroški, ki jih utrpita kazenski 
in pravosodni sistem zaradi 
problematičnega vedenja otrok,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pristopa Komisije in 
odziva Parlamenta na strategijo EU o 
otrokovih pravicah, kakor je bila sprejeta 
16. januarja 2008,

Or. en

Predlog spremembe 4
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila komisarja za 
človekove pravice pri Svetu Evrope z 
naslovom „Otroci in kazensko pravosodje 
za mladoletnike: možnosti za izboljšanje”, 
(CommDH/IssuePaper(2009)1), 19. junij 
2009,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Odbora 
ministrov Sveta Evrope z dne 17. 
septembra 1987 o odzivu družbe na 
mladoletniško prestopništvo 
(Rec(87)20E),

Or. en
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Amendment 6
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dokumenta št. 17593/09 
CRIMORG 187 Sveta Evropske unije z 
dne 15. decembra 2009,

Or. fr

Predlog spremembe 7
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
„Preprečevanje kriminala v Evropski 
uniji” (KOM(2004)165),

Or. fr

Predlog spremembe 8
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Evropskega 
socialno-ekonomskega odbora z naslovom 
„Preprečevanje mladoletniškega 
prestopništva, načini obravnavanja 
mladoletniškega prestopništva in vloga 
pravnega varstva mladoletnih oseb v 
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Evropski uniji”,1

Or. fr

Predlog spremembe 9
Anna Záborská

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. 
junija 2007 o mladoletniškem 
prestopništvu - vloga žensk, družine in 
družbe,
1 UL C 146 E, 12.6.2008, str. 344.

Or. en

Predlog spremembe 10
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi preučiti vprašanje politike enakih 
možnosti na trgu dela, da se ženskam in 
moškim, ki to želijo, omogoči dejavno 
sodelovanje pri javnih in posamičnih 
dejavnostih za zajezitev mladoletniškega 
prestopništva in nesocialnega vedenja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Marije Cornelissen
                                               
1 UL C 110 75, 9.5.2006
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi preučiti vprašanje politike enakih 
možnosti na trgu dela, da se ženskam in 
moškim, ki to želijo, omogoči dejavno 
sodelovanje pri javnih in posamičnih 
dejavnostih za zajezitev mladoletniškega 
prestopništva in nesocialnega vedenja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 12
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi preučiti vprašanje politike enakih 
možnosti na trgu dela, da se ženskam in 
moškim, ki to želijo, omogoči dejavno 
sodelovanje pri javnih in posamičnih 
dejavnostih za zajezitev mladoletniškega 
prestopništva in nesocialnega vedenja;

1. želi preučiti vprašanje politike enakih 
možnosti na trgu dela, da se ženskam in 
moškim, ki to želijo, omogoči dejavno 
sodelovanje pri javnih in posamičnih 
dejavnostih za zaviranje razvoja
mladoletniškega prestopništva, zlasti 
nasilnih kaznivih dejanj in čedalje bolj 
nesocialnega vedenja, ki se kaže v 
zaskrbljujočem pomanjkanju zavedanja 
odgovornosti in strpnosti;

Or. de

Predlog spremembe 13
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi preučiti vprašanje politike enakih 1. želi preučiti vprašanje politike enakih 
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možnosti na trgu dela, da se ženskam in 
moškim, ki to želijo, omogoči dejavno 
sodelovanje pri javnih in posamičnih 
dejavnostih za zajezitev mladoletniškega 
prestopništva in nesocialnega vedenja;

možnosti na trgu dela, da se ženskam in 
moškim, ki to želijo, omogoči dejavno 
sodelovanje pri javnih in posamičnih 
dejavnostih za zajezitev mladoletniškega 
prestopništva in nesocialnega vedenja ter 
vzgajanje posameznikove in družbene 
odgovornosti;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. ker je treba pozornost nameniti 
vprašanju skrbništva in diskriminacije, 
povezane z razlikami v plačah, ki vplivajo 
na izbiro staršev in uveljavljanje 
porodniškega, očetovskega, 
posvojiteljskega, starševskega in 
družinskega dopusta, da bi ugotovili, ali 
gre v teh primerih za diskriminacijo na 
podlagi spola,

Or. fr

Predlog spremembe 15
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da je v skladu s členom 18(1) 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah starševska vloga prvi vzvod 
javnih ukrepov za zadostitev otrokovemu 
interesu in da državam nalaga aktivne 

2. opozarja, da je v skladu s členom 18(1) 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah starševska vloga prvi vzvod 
javnih ukrepov za zadostitev otrokovemu 
interesu;
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obveznosti pri podpori staršev;

Or. en

Predlog spremembe 16
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da je v skladu s členom 18(1) 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah starševska vloga prvi vzvod 
javnih ukrepov za zadostitev otrokovemu 
interesu in da državam nalaga aktivne 
obveznosti pri podpori staršev;

2. opozarja, da je v skladu s členom 18(1) 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah starševska vloga prvi vzvod 
javnih ukrepov za obravnavo otrokovih 
potreb in interesov ter za prizadevanje za 
njegovo dobro počutje, poleg tega 
opozarja, da so se države obvezale, da 
bodo starše pri izpolnjevanju njihovih 
starševskih obveznosti kar najbolje 
podprle;

Or. de

Predlog spremembe 17
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da je v skladu s členom 18(1) 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah starševska vloga prvi vzvod 
javnih ukrepov za zadostitev otrokovemu 
interesu in da državam nalaga aktivne 
obveznosti pri podpori staršev;

2. opozarja, da člen 18(1) Konvencije 
Združenih narodov o otrokovih pravicah 
vsebuje načelo, da imajo starši ali skrbnik 
odgovornost za zadostitev otrokovemu 
interesu in da državam nalaga aktivne 
obveznosti pri podpori tega načela;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. ponovno poudarja, da so lahko poleg 
staršev učitelji in drugi skrbniki v 
zgodnjem otroštvu ključna zaščita pri 
varovanju otrok pred nasilnim in 
kriminalnim ravnanjem;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poudarja, da so osumljenci, vključno 
z mladoletniki, nedolžni, dokler se jim ne 
dokaže krivda, in da imajo pravico do 
poštenega sojenja v skladu z Listino o 
temeljnih pravicah in Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah; 
odločno podpira načrt o postopkovnih 
pravicah in nestrpno pričakuje prihodnji 
predlog Komisije o ranljivih osumljencih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da te mednarodne ustanove 
ne upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 
in ne obravnavajo z enako mero odkritosti 
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 
da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirale ženske in moške na trgu 
dela;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da te mednarodne ustanove ne 
upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 
in ne obravnavajo z enako mero odkritosti 
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 
da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirale ženske in moške na trgu 
dela;

3. opozarja, da te mednarodne ustanove ne 
upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva;

Or. en

Predlog spremembe 22
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da te mednarodne ustanove ne 
upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 

3. opozarja, da socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 
še vedno nismo dovolj obširno znanstveno 
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in ne obravnavajo z enako mero odkritosti 
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 
da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirale ženske in moške na trgu 
dela;

raziskali in da zaradi tega manjka 
modelov za celostno obravnavo vzrokov 
problemov; v dosedanjih razpravah se ni z 
enako mero odkritosti obravnavalo
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 
da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirali žensk in moških na trgu 
dela;

Or. de

Predlog spremembe 23
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da te mednarodne ustanove ne 
upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 
in ne obravnavajo z enako mero odkritosti 
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 
da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirale ženske in moške na trgu 
dela;

3. opozarja, da države članice, pa tudi 
evropske in mednarodne ustanove ne 
upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 
in ne obravnavajo z enako mero odkritosti 
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 
da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirale ženske in moške na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 24
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da te mednarodne ustanove ne 
upoštevajo dovolj socialno-ekonomskih 
dejavnikov mladoletniškega prestopništva 
in ne obravnavajo z enako mero odkritosti 
vprašanja potrebnih splošnih pogojev, ne 

3. opozarja, da bi bilo treba upoštevati 
socialno-ekonomske dejavnike 
mladoletniškega prestopništva, izogniti pa 
bi se bilo treba stereotipizaciji velikih 
družbenih skupin;
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da bi pri tem neposredno ali posredno 
diskriminirale ženske in moške na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 25
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je treba objektivno 
oceniti dodano makroekonomsko vrednost 
dolgoročnih dejavnosti, povezanih z bojem 
proti mladoletniškemu prestopništvu, pri 
vzpostavitvi in ohranjanju socialne 
kohezije in blaginje držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 26
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi trenda na trgu dela, 
ki moške in ženske podreja vse ostrejšim 
zahtevam po povečani učinkovitosti, kar je 
v nasprotju s ciljem Unije, da oblikuje 
konkurenčno socialno gospodarstvo, ki bo 
prilagojeno potrebam ljudi v socialnih 
odnosih;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 27
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi trenda na trgu dela, 
ki moške in ženske podreja vse ostrejšim 
zahtevam po povečani učinkovitosti, kar je 
v nasprotju s ciljem Unije, da oblikuje 
konkurenčno socialno gospodarstvo, ki bo 
prilagojeno potrebam ljudi v socialnih 
odnosih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi trenda na trgu dela, 
ki moške in ženske podreja vse ostrejšim 
zahtevam po povečani učinkovitosti, kar je 
v nasprotju s ciljem Unije, da oblikuje 
konkurenčno socialno gospodarstvo, ki bo 
prilagojeno potrebam ljudi v socialnih 
odnosih;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 29
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi trenda na trgu dela, 
ki moške in ženske podreja vse ostrejšim 
zahtevam po povečani učinkovitosti, kar je 
v nasprotju s ciljem Unije, da oblikuje 
konkurenčno socialno gospodarstvo, ki bo 
prilagojeno potrebam ljudi v socialnih 
odnosih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi trenda na trgu dela, 
ki moške in ženske podreja vse ostrejšim 
zahtevam po povečani učinkovitosti, kar je 
v nasprotju s ciljem Unije, da oblikuje 
konkurenčno socialno gospodarstvo, ki bo 
prilagojeno potrebam ljudi v socialnih 
odnosih;

4. je zaskrbljen zaradi trenda na trgu dela, 
ki moške in ženske podreja vse ostrejšim 
zahtevam po povečani učinkovitosti, tudi 
na napačen način, ki vodi v prekomerno 
število nadur, stres in utrujenost zaradi 
dela, kar je v nasprotju s ciljem Unije, da 
oblikuje konkurenčno socialno 
gospodarstvo, ki bo prilagojeno potrebam 
ljudi v socialnih odnosih;

Or. fi

Predlog spremembe 31
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. meni, da bi morali starši, učitelji in 
socialni delavci za preprečevanje 
kriminalnega ravnanja zadovoljiti 
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otrokove potrebe po varnosti, življenju v 
okolju, ki ga podpira, pozitivnih zgledih in 
po tem, da ni izpostavljen nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 32
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 b. ugotavlja, da je mogoče formalni 
izobraževalni sistem uporabiti kot ključni 
vir ozaveščanja o nasilju nad ženskami ter 
boja proti stereotipom, vezanih na spol, in 
njihovo izkoreninjenje; obetajoče prakse 
na tem področju vključujejo odstranitev 
na spolu temelječih stereotipov iz učnih 
programov; treba bi bilo organizirati 
tečaje usposabljanja za obvladovanje 
nasilnega vedenja, vključno z 
usposabljanjem za povečanje občutljivosti 
za vidik spola za učitelje ter s 
specializiranimi tečaji o človekovih 
pravicah ter pravicah žensk;

Or. en

Predlog spremembe 33
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 5 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. sprejme naslednje opredelitve pojmov iz 
standardnih minimalnih pravil Združenih 
narodov o kazenskem pravosodju za 

5. podpira naslednjo opredelitev 
„mladoletniškega prestopništva“ Sveta 
Evrope1:„mladoletniki“ so osebe, ki so 
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mladoletnike (Pekinška pravila), ki so 
edini mednarodni instrument z 
opredelitvijo „mladoletniškega 
prestopništva“ (odstavek 2.2):

dosegle starost kazenske odgovornosti, 
vendar so še mladoletni; izraz pa se lahko 
nanaša tudi da osebe, ki so tik pod ali tik 
nad temi starostmi;
„prestopništvo“ so dejanja, ki jih 
obravnava kazensko pravo. V nekaterih 
državah se to razširi tudi na družbeno 
škodljiva in/ali odklonska ravnanja, ki jih 
obravnava upravno ali civilno pravo;
„sistem kazenskega sodstva za 
mladoletnike“ je opredeljen kot formalni 
dejavnik širšega pristopa za boj proti 
mladoletniškemu prestopništvu; poleg 
kazenskega sodišča za mladoletnike 
vključuje tudi organe ali agencije, kot so 
policija, tožilstvo, odvetništvo in službe za 
pogojne obsodbe in pogojni odpust, ki 
tesno sodelujejo s sorodnimi agencijami, 
kot so tiste, ki nudijo zdravstvene, 
izobraževalne in socialne storitve, ter 
nevladnimi organi, kot so organizacije za 
pomoč žrtvam in pričam;

Or. en

Predlog spremembe 34
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo ena izmed sestavin 
splošnega prestopništva, njegova stopnja 
pa odraža moralno stanje družbe;

Or. lt

                                               
 Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov št. 40/33 z dne 29. novembra 1985.
1 Svet Evrope, Otroci in kazensko pravosodje za mladoletnike, oktober 2009
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Predlog spremembe 35
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki se spodbujata predvsem na spletu, 
zlorabo snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri, motnjami hranjenja, 
prestopki, pri katerih so mladoletniki 
lahko storilci ali žrtve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki se spodbujata predvsem na spletu, 
zlorabo snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri, motnjami hranjenja, 
prestopki, pri katerih so mladoletniki lahko 
storilci ali žrtve;

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki se spodbujata na spletu, zlorabo snovi, ki 
se vdihavajo, pijejo ali vbrizgavajo v kri, 
prestopki, pri katerih so mladoletniki lahko 
storilci ali žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 37
Angelika Werthmann
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki se spodbujata predvsem na spletu, 
zlorabo snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri, motnjami hranjenja, 
prestopki, pri katerih so mladoletniki 
lahko storilci ali žrtve;

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
s katerimi se srečujejo predvsem na spletu, 
zlorabo snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri, motnjami hranjenja, ki 
so največkrat rezultat zavednega ali 
nezavednega pritiska okolja v povezavi z 
nezadostno podprtim občutkom 
samozavesti, ter z drugimi raznovrstnimi 
prestopki;

Or. de

Predlog spremembe 38
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki se spodbujata predvsem na spletu, 
zlorabo snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri, motnjami hranjenja, 
prestopki, pri katerih so mladoletniki 
lahko storilci ali žrtve;

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
ustrahovanjem, pornografijo ter zlorabo 
snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri;

Or. en

Predlog spremembe 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki se spodbujata predvsem na spletu, 
zlorabo snovi, ki se vdihavajo, pijejo ali 
vbrizgavajo v kri, motnjami hranjenja,
prestopki, pri katerih so mladoletniki lahko 
storilci ali žrtve;

6. poudarja, da je mladoletniško 
prestopništvo povezano tudi z nevarnimi 
igrami, seksističnim nasiljem, pojavi 
posilstva ali skupinskega posilstva, 
prezgodnjo seksualizacijo in pornografijo, 
ki jo omogoča predvsem internet, 
uživanjem drog ali pitjem alkohola,
prestopki, pri katerih so mladoletniki lahko 
storilci ali žrtve;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 6 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) 6a. je zaskrbljen zaradi dvojne 
ogroženosti mladih; na podlagi 
znanstvenih raziskav so statistično 
gledano mladi pogosteje žrtve nasilja 
odraslih, hkrati pa so tudi najpogostejše 
žrtve nasilja vrstnikov;

Or. de

Predlog spremembe 41
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponavlja svoje stališče, da „je 
neustrezno, da bi brezpogojno 
kategorizirali vzroke, zaradi katerih se 
mladoletniki zatečejo k prestopniškemu 
vedenju“1

7. ponavlja svoje stališče, da je neustrezno, 
da bi brezpogojno kategorizirali vzroke, 
zaradi katerih se mladoletniki zatečejo k 
prestopniškemu vedenju, saj je pot, ki 
privede do socialno deviantnega vedenja 
in na koncu do prestopništva, v vsakem 
posameznem primeru drugačna in jo 
zaznamujejo izkušnje vsakega 
mladostnika ter bistveni elementi razvoja 
posameznega otroka in mladostnika:
družina, šola, prijatelji, splošno 
gospodarsko stanje in družbene 
okoliščine¹;

Or. en

Predlog spremembe 42
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponavlja svoje stališče, da „je 
neustrezno, da bi brezpogojno 
kategorizirali vzroke, zaradi katerih se 
mladoletniki zatečejo k prestopniškemu 
vedenju2“

7. ponavlja svoje stališče, da „je 
neustrezno, da bi brezpogojno 
kategorizirali vzroke, zaradi katerih se 
mladoletniki zatečejo k prestopniškemu 
vedenju“; v zvezi s tem posebej opozarja 
na to, da je treba raziskati naravo in 
vzroke ženskega mladoletniškega 
prestopništva, da bi prispevali k 
vzpostavitvi politike, ki bi bila prilagojena 
ženskam prestopnicam;

Or. en

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. junija 344 o mladoletniškem prestopništvu – vloga žensk, družine 
in družbe, UL C 146E, 12.6.2008, str. 344.
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. junija 344 o mladoletniškem prestopništvu – vloga žensk, družine 
in družbe, UL C 146E, 12.6.2008, str. 344.
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Predlog spremembe 43
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. privzema seznam vzrokov, ki jih je 
navedel EESO: – neurejene družinske 
razmere mladoletnika (broken home) ter 
težave pri usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja. To se pogosto kaže v 
vedno manjši pozornosti, namenjeni 
mladim, in v neobstoju mej in nadzora; –
socialno-ekonomsko obrobje ali revščina; 

– pogosta odsotnost od pouka in učni 
neuspeh; – brezposelnost mladih; – podobe 
nasilja in nasilnega obnašanja v nekaterih 
medijih ali video igrah; – uživanje drog in 
strupenih snovi, kot je marihuana, ali 
čezmerno uživanje alkohola; –
pomanjkljivosti v poučevanju in 
prenašanju družbenih in državljanskih 
vrednot – na primer spoštovanje norm, 
solidarnost, velikodušnost, strpnost, 
spoštovanje sočloveka, samokritičnost, 
zmožnost vživeti se v čustva drugih, želja 
po dobro opravljenem delu itd. – ki so jih v 
današnji „globalizirani“ družbi zamenjale 
bolj utilitaristične vrednote: 
individualizem, konkurenčnost, čezmerna 
poraba dobrin, ki v posebnih okoliščinah 
vodijo v določeno stopnjo socialne 
anomije;1 ;

8. privzema seznam vzrokov, ki jih je 
navedel EESO:

– neurejene družinske razmere 
mladoletnika (broken home); v tozadevnih 
študijah zadnjega desetjetja je bilo 
ponovno dokazano, da zagreši polovico do 
dveh tretjin kaznivih dejanj v določeni 
starostni skupini le majhen delež mladih, 
ki izstopajo zaradi svojega obnašanja, 
njihova skupna točka pa so neurejena 
družinska razmerja in pomanjkanje 

                                               
1 Socialno-ekonomski odbor, mnenje z naslovom „Preprečevanje mladoletniškega prestopništva, načini 
obravnavanja mladoletniškega prestopništva in vloga pravnega varstva mladoletnih oseb v Evropski uniji“, 
UL C 110, 9.5.2006, str. 75.



AM\875920SL.doc 23/59 PE470.088v01-00

SL

temeljnih socialnih veščin za življenje v 
družbi; ter težave pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja;
– situacije, v katerih vedno pogosteje 
prihaja do pomanjkanja pozornosti, 
namenjeni mladim, in v neobstoju mej in 
nadzora;
– socialno-ekonomsko obrobje ali revščina;

– pogosta odsotnost od pouka in učni 
neuspeh;

– brezposelnost mladih – vključevanje v 
poklicno življenje in prisotnost stalnih 
spremljevalcev sta se izkazali za točko 
preobrata, tudi pri resnem pomanjkanju 
socialnih veščin;
– podobe nasilja in nasilnega obnašanja v 
nekaterih medijih in video igrah;
– uživanje drog in strupenih snovi, kot je 
marihuana, ali čezmerno uživanje alkohola;
– pomanjkljivosti v poučevanju in 
posredovanju družbenih in državljanskih 
vrednot, naprimer spoštovanje norm, 
solidarnost, velikodušnost, strpnost, 
spoštovanje sočloveka, samokritičnost, 
zmožnost vživeti se v čustva drugih, želja 
po dobro opravljenem delu itd., ki so jih v 
današnji „globalizirani“ družbi zamenjale 
bolj utilitaristične vrednote, kot so 
individualizem, konkurenčnost in 
čezmerna poraba dobrin, ki v posebnih 
okoliščinah vodijo v določeno stopnjo 
socialne anomije;

Or. de

Predlog spremembe 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. privzema seznam vzrokov, ki jih je 
navedel EESO: neurejene družinske 
razmere mladoletnika (broken home) ter 
težave pri usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja. To se pogosto kaže v 
vedno manjši pozornosti, namenjeni 
mladim, in v neobstoju mej in nadzora; –
socialno-ekonomsko obrobje ali revščina; 

– pogosta odsotnost od pouka in učni 
neuspeh; – brezposelnost mladih; – podobe 
nasilja in nasilnega obnašanja v nekaterih 
medijih ali video igrah; – uživanje drog in 
strupenih snovi, kot je marihuana, ali 
čezmerno uživanje alkohola; –
pomanjkljivosti v poučevanju in 

prenašanju družbenih in državljanskih 
vrednot – na primer spoštovanje norm, 
solidarnost, velikodušnost, strpnost, 
spoštovanje sočloveka, samokritičnost, 
zmožnost vživeti se v čustva drugih, želja 
po dobro opravljenem delu itd. – ki so jih v 
današnji „globalizirani“ družbi zamenjale 
bolj utilitaristične vrednote: 
individualizem, konkurenčnost, čezmerna 
poraba dobrin, ki v posebnih okoliščinah 
vodijo v določeno stopnjo socialne 
anomije;

8. privzema seznam vzrokov, ki jih je 
navedel EESO: neurejene družinske 
razmere mladoletnika („broken home“) in 
težave pri združevanju družinskega in 
poklicnega življenja se pogosto odražajo v 
premajhni pozornosti, namenjeni mladim, 
ter odsotnosti mej in nadzora; socialno-
ekonomsko obrobje ali revščina; – pogosta 
odsotnost od pouka in učni neuspeh; –
brezposelnost mladih; – podobe nasilja in 
nasilnega obnašanja v nekaterih medijih ali 
video igrah; – uživanje drog in strupenih 
snovi, kot je marihuana, ali čezmerno 
uživanje alkohola; – pomanjkljivosti v 
poučevanju in prenašanju družbenih in 
državljanskih vrednot – na primer 
spoštovanje norm, solidarnost, 
velikodušnost, strpnost, spoštovanje 
sočloveka, samokritičnost, zmožnost 
vživeti se v čustva drugih, želja po dobro 
opravljenem delu itd.1;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. privzema seznam vzrokov, ki jih je 
navedel EESO: – neurejene  družinske 

8. poudarja, da je treba podpreti 
neodvisne raziskave o vzrokih 

                                               
1 Socialno-ekonomski odbor, mnenje z naslovom „Preprečevanje mladoletniškega prestopništva, načini 
obravnavanja mladoletniškega prestopništva in vloga pravnega varstva mladoletnih oseb v Evropski uniji“, UL C 
110, 9.5.2006, str. 75.
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razmere mladoletnika (broken home) in 
težave pri združevanju družinskega in 
poklicnega življenja. To se pogosto kaže v 
vedno manjši pozornosti, namenjeni 
mladim, in v neobstoju mej in nadzora; –
socialno-ekonomsko obrobje ali 

revščina; – pogosta odsotnost od pouka in 
učni neuspeh; – brezposelnost mladih; –
podobe nasilja in nasilnega obnašanja v 

nekaterih medijih ali video igrah; –
uživanje drog in strupenih snovi, kot je 

marihuana, ali čezmerno uživanje 
alkohola; – pomanjkljivosti v poučevanju 
in prenašanju družbenih in državljanskih 
vrednot – na primer spoštovanje norm, 
solidarnost, velikodušnost, strpnost, 
spoštovanje sočloveka, samokritičnost, 
zmožnost vživeti se v čustva drugih, želja 
po dobro opravljenem delu itd. – ki so jih 
v današnji „globalizirani“ družbi 
zamenjale bolj utilitaristične vrednote: 
individualizem, konkurenčnost, čezmerna 
poraba dobrin, ki v posebnih okoliščinah 
vodijo v določeno stopnjo socialne 
anomije.1 ;

mladoletniškega prestopništva;

Or. en

Predlog spremembe 46
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba pri preiskovanju 
in pregonu kaznivih dejanj, ki jih storijo 
mladoletniki, posebno pozornost nameniti 
primerom, ko je lahko vključena oblika 
prisile partnerja ali vrstnikov, to pa je 
treba upoštevati pri ugotavljanju krivde;

                                                                                                                                                  
1 EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR, mnenje o preprečevanju mladoletniškega prestopništva,
načinih obravnavanja mladoletniškega prestopništva in vlogi pravnega varstva mladoletnih oseb v Evropski 
uniji, UL EU C 110 75 z dne 9.5.2006



PE470.088v01-00 26/59 AM\875920SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 47
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva evropske institucije in države 
članice, naj opravijo raziskave o vzrokih
mladoletniškega prestopništva z vidika 
spolov, kot so: statistike o porazdelitvi 
mladoletniškega prestopništva po spolu ali 
najpogostejši na spolu temelječi dejavniki, 
ki povzročajo mladoletniško 
prestopništvo;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je družina za otroka prvo 
mesto vključevanja v družbo in da širše 
družinsko okolje igra temeljno vlogo pri 
preventivi in rehabilitaciji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je družina za otroka prvo mesto 
vključevanja v družbo in da širše 
družinsko okolje igra temeljno vlogo pri 
preventivi in rehabilitaciji;

9. meni, da je družina za otroka prvo mesto
vključevanja v družbo in da vzgojno 
domače okolje igra temeljno vlogo pri 
preventivi in rehabilitaciji;

Or. en

Predlog spremembe 50
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je družina za otroka prvo mesto 
vključevanja v družbo in da širše družinsko 
okolje igra temeljno vlogo pri preventivi in 
rehabilitaciji;

9. meni, da je družina za otroka prvo mesto 
vključevanja v družbo, ki ga najbolj 
zaznamuje, in da so starši glede na 
nacionalno pravo in mednarodne 
sporazume za to socializacijo tudi 
odgovorni; širše družinsko okolje lahko
igra temeljno vlogo pri preventivi in 
rehabilitaciji; na podlagi sedanjih 
družbenih danosti in glede na to, da se 
lahko čedalje manj ljudi opre na široko in 
stabilno družinsko mrežo, je primerno, da 
se začnemo bolj ukvarjati z alternativnimi 
modeli, kot so na primer zasilni starši, in 
na podlagi podatkov iz pozitivnih izkušenj 
izdelamo tudi nove kombinirane modele;

Or. de

Predlog spremembe 51
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je družina za otroka prvo mesto 
vključevanja v družbo in da širše družinsko 
okolje igra temeljno vlogo pri preventivi in 
rehabilitaciji;

9. meni, da je družina za otroka prvo mesto 
vključevanja v družbo in da širše družinsko 
okolje igra temeljno vlogo pri preventivi in 
ponovni vključitvi v družbo; meni, da na 
razvoj otroka vplivajo tudi drugi 
socioekonomski dejavniki;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ponovno opozarja, da je vključevanje 
vprašanja družine v različne politike 
(denimo socialno, izobraževalno, 
finančno, pa tudi v kazensko zakonodajo 
in podobno) s stališča družine ključni 
instrument za usklajevanje prizadevanj 
pri preprečevanju ravnanja, ki vodi v 
mladoletniško prestopništvo;

Or. en

Predlog spremembe 53
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. priznava, da javna šola prispeva k 
vključevanju mladostnikov v družbo;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 54
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. priznava, da javna šola prispeva k 
vključevanju mladostnikov v družbo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 55
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. priznava, da javna šola prispeva k 
vključevanju mladostnikov v družbo;

10. priznava, da tudi javna šola precej
prispeva k vključevanju mladostnikov v 
družbo, saj predstavlja šola okolje, kjer so 
otroci prvič sami postavljeni v stik z 
neznano skupnostjo;

Or. de

Predlog spremembe 56
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. priznava, da se je zato, da bi se 
prestregli prvi znaki kriminalnega 
ravnanja, potrebno osredotočiti na šole, 
saj predstavljajo drugi najpomembnejši 
dejavnik socializacije pri nadaljnjem 
vključevanju mladostnikov v družbo; 
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državam članicam priporoča, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so redno 
psihološko svetovanje v šolah in drugi, ki 
bi olajšali sodelovanje med starši, šolami 
in psihologi/svetovalci za nudenje pomoči 
otrokom, ki to potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja javne socialne storitve za 
zagotovitev, če je to potrebno, 
spremljanja, ki naj se ne občuti kot 
stigmatizacija ali prisila;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja javne socialne storitve za 
zagotovitev, če je to potrebno, spremljanja, 
ki naj se ne občuti kot stigmatizacija ali 
prisila;

11. spodbuja javne socialne storitve za 
zagotovitev, če je to potrebno, spremljanja 
odklonskega ravnanja, ki naj se ne občuti 
kot stigmatizacija ali prisila;

Or. en

Predlog spremembe 59
Angelika Werthmann
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. spodbuja javne socialne storitve za 
zagotovitev, če je to potrebno, spremljanja, 
ki naj se ne občuti kot stigmatizacija ali 
prisila;

11. spodbuja javne socialne storitve za 
zagotovitev, če je to potrebno, spremljanja, 
ki naj se ne občuti kot stigmatizacija ali 
prisila; pri tem so največji uspeh dosegli 
posameznim primerom prirejeni 
programi;

Or. de

Predlog spremembe 60
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj izboljšajo 
usposabljanje učiteljev, poglobijo 
sodelovanje med starši in učitelji ter 
upoštevajo mnenje mladostnikov v skladu 
z veljavnimi predpisi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 61
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj izboljšajo 
usposabljanje učiteljev, poglobijo 
sodelovanje med starši in učitelji ter 
upoštevajo mnenje mladostnikov v skladu 
z veljavnimi predpisi;

12. poziva države članice, naj izboljšajo 
usposabljanje učiteljev ter okrepijo njihov 
občutek odgovornosti za otroke, ki so jim 
bili dani v varstvo; poziva države članice, 
naj poglobijo sodelovanje med starši in 
učitelji na eni strani in javnimi socialnimi 
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službami na drugi, ter upoštevajo mnenje 
otrok, predvsem pa mladostnikov v skladu 
z veljavnimi predpisi;

Or. de

Predlog spremembe 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva države članice, naj izboljšajo 
usposabljanje učiteljev, poglobijo
sodelovanje med starši in učitelji ter 
upoštevajo mnenje mladostnikov v skladu 
z veljavnimi predpisi;

12. poziva države članice, naj izboljšajo 
usposabljanje vzgojiteljev, spodbujajo
sodelovanje med starši, vzgojitelji, 
socialnimi posredniki in združenji mladih
ter upoštevajo mnenje mladostnikov v 
skladu z veljavnimi predpisi;

Or. fr

Predlog spremembe 63
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva nacionalne oblasti, pristojne 
za izobraževanje, naj organizirajo 
usposabljanje za učitelje, administrativno 
osebje in druge skupine, ki se ukvarjajo z 
otroci in mladostniki, kot so zdravstveni in 
socialni delavci in policisti, za 
spodbujanje zanimanja mladostnikov za 
enakost spolov; to bi moralo vključevati 
ure, med katerimi bi odraslo osebje 
obravnavalo svoje poglede na enakost 
spolov in domneve o vlogi mladostnikov v 
družbi, posebno pozornost pa bi bilo treba 
posvetiti nasilnemu in agresivnemu 
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ravnanju;

Or. en

Predlog spremembe 64
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva šole k spodbujanju 
zunajšolskih, umetniških in športnih 
dejavnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 65
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva šole k spodbujanju zunajšolskih, 
umetniških in športnih dejavnosti;

13. poziva starše in šole k spodbujanju 
zunajšolskih, umetniških in športnih 
dejavnosti, da bi uravnotežili čedalje večji 
pritisk za doseganje rezultatov; v tem 
okviru bi lahko kot blažilnik služili 
programi, kot so „velika sestra/veliki 
brat“, saj ti po eni strani ne sodijo v 
neposredno družinsko okolje, zato je tam 
mladoletnikom v nekaterih pogledih lažje 
soočiti se s težavami, po drugi strani pa so 
tam pridobljeni nasveti boljši od nasvetov 
prijateljev vrstnikov kot druge referenčne 
skupine; podoben učinek, uporaben 
predvsem pri zadnjem vzroku s seznama 
EESO (pomanjkljivosti v poučevanju in 
prenašanju družbenih vrednot, 
solidarnosti, spoštovanja in zmožnosti 
vživeti se v čustva drugih) bi bilo mogoče 
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celostno doseči s projekti tipa 
„babica/dedek iz soseščine“;

Or. de

Predlog spremembe 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva šole k spodbujanju 
zunajšolskih, umetniških in športnih 
dejavnosti;

13. poziva države članice, lokalne 
skupnosti in šole, naj s pomočjo 
organizacij spodbujajo in izvajajo
zunajšolske, umetniške in športne 
dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. vztraja, da je za boj proti ozadju 
mladoletniškega prestopništva potrebna 
celostna in učinkovita politika na 
področju šolanja, družbenem področju, v 
družini in izobraževanju, ki naj prispeva k 
posredovanju družbenih in državljanskih 
vrednost ter zgodnji socializaciji mladih; 
meni, da je med drugim treba opredeliti 
politiko, temelječo na boljši gospodarski 
in socialni koheziji, z namenom 
odpravljanja socialnih razlik ter boja proti 
socialni izključenosti in revščini, s 
posebnim poudarkom na revščini otrok;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Silvia Costa

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a poziva države članice, naj podpirajo 
šolske in izobraževalne politike, ki si 
prizadevajo za preprečevanje prezgodnje 
opustitve šolanja pri mladih, ter naj na 
tem področju primerjajo najboljše prakse;

Or. it

Predlog spremembe 69
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo izvajanje strategij Evropa 2020 
in ET 2020;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 70
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva pristojne organe, naj ocenijo 
javne politike glede učinkovitosti 
alternativnega kaznovanja mladoletnih 
prestopnikov, vpliva spolnih stereotipov na 
mladoletniško prestopništvo, vloge 

15. poziva pristojne organe, naj ocenijo 
javne politike glede učinkovitosti 
alternativnega kaznovanja mladoletnih 
prestopnikov, vpliva spolnih stereotipov na 
mladoletniško prestopništvo, vloge 
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medijev, različnih izkušenj fantov in deklet 
v zvezi z nasiljem in vloge, ki jo pri 
preprečevanju kaznivih dejanj mladih
igrajo starši, šole in mladinske 
organizacije;

medijev, različnih izkušenj fantov in deklet 
v zvezi z nasiljem in vloge, ki jo pri 
ugotovljenih dejavnikih obremenitve 
mladih igrajo starši, šole in mladinske 
organizacije;

Or. de

Predlog spremembe 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva pristojne organe, naj ocenijo 
javne politike glede učinkovitosti 
alternativnega kaznovanja mladoletnih 
prestopnikov, vpliva spolnih stereotipov na 
mladoletniško prestopništvo, vloge 
medijev, različnih izkušenj fantov in deklet 
v zvezi z nasiljem in vloge, ki jo pri 
preprečevanju kaznivih dejanj mladih 
igrajo starši, šole in mladinske 
organizacije;

15. poziva pristojne organe, naj ocenijo 
javne politike glede učinkovitosti 
alternativnega kaznovanja mladoletnih 
prestopnikov, vpliva spolnih stereotipov na 
mladoletniško prestopništvo, vloge 
medijev, različnih izkušenj fantov in deklet 
v zvezi z nasiljem in vloge, ki jo pri 
preprečevanju kaznivih dejanj mladih 
igrajo starši, šole in mladinska združenja;
slednje poziva, naj delijo izkušnje in 
izmenjajo prakse;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva pristojne organe, naj ocenijo 
javne politike glede učinkovitosti 
alternativnega kaznovanja mladoletnih 
prestopnikov, vpliva spolnih stereotipov na 
mladoletniško prestopništvo, vloge 
medijev, različnih izkušenj fantov in deklet 

15. poziva pristojne organe, naj ocenijo 
učinkovitost alternativnega kaznovanja 
mladoletnih prestopnikov, vpliva 
stereotipov na mladoletniško prestopništvo, 
vloge medijev, različnih izkušenj fantov in 
deklet v zvezi z nasiljem in vloge, ki jo pri 
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v zvezi z nasiljem in vloge, ki jo pri 
preprečevanju kaznivih dejanj mladih 
igrajo starši, šole in mladinske 
organizacije;

preprečevanju kaznivih dejanj mladih 
igrajo starši, šole in mladinske 
organizacije; poziva pristojne organe, naj 
pri spremljanju mladoletniškega 
prestopništva posebno pozornost posvetijo 
spolu;

Or. en

Predlog spremembe 73
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. poziva države članice, naj upoštevajo 
naslednja načela, in sicer: preprečevanje 
kaznivih dejanj in njihovega ponavljanja, 
(re)socializacija in (re)integracija 
storilcev; poudarja, da je izjemno 
pomembno, da se upoštevajo potrebe in 
interesi žrtev mladoletnih prestopnikov;

Or. en

Predlog spremembe 74
Silvia Costa

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a poziva države članice, naj spremljajo 
in ustrezno kaznujejo s pomočjo 
nacionalnih organov za telekomunikacijo 
medijske vsebine in medijska 
prikazovanja, ki spodbujajo k nasilju, 
sadizmu, rasizmu in diskriminaciji na 
podlagi spola, hkrati pa naj spodbujajo 
audiovizualne in multimedijske vsebine 
vzgojno–izobraževalne narave;
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Or. it

Predlog spremembe 75
Silvia Costa

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b spodbuja Komisijo in države članice, 
naj pospešujejo in krepijo vlogo 
prostovoljnih društev, v katerih lahko 
mladi pridobijo izkušnje na področju 
prevzemanja obveznosti ter osebne in 
družbene odgovornosti, ki so zelo poučne, 
tudi z vidika državljanske vzgoje;

Or. it

Predlog spremembe 76
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj podprejo 
mreže poklicnega svetovanja za družine in 
pare, ki imajo težave v starševskih 
odnosih, ter za mladostnike s težavami, ki 
so povezane s tveganim življenjskim 
slogom in oblikami odvisnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 77
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj podprejo 
mreže poklicnega svetovanja za družine in 
pare, ki imajo težave v starševskih odnosih, 
ter za mladostnike s težavami, ki so 
povezane s tveganim življenjskim slogom 
in oblikami odvisnosti;

16. poziva države članice, naj podprejo 
mreže poklicnega svetovanja za družine in 
pare, ki imajo težave v starševskih odnosih, 
ter za mladostnike s težavami, ki so 
povezane z oblikami odvisnosti;

Or. en

Predlog spremembe 78
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj podprejo 
mreže poklicnega svetovanja za družine in 
pare, ki imajo težave v starševskih odnosih, 
ter za mladostnike s težavami, ki so 
povezane s tveganim življenjskim slogom 
in oblikami odvisnosti;

16. poziva države članice, naj podprejo 
mreže poklicnega svetovanja za družine; 
predvsem tiste, ki delujejo na vmesnem 
področju med družinami in javnimi 
socialnimi službami; starši bi velikokrat 
radi vprašali za nasvet, hkrati pa se 
nočejo kar takoj obrniti na javne socialne 
službe; enako velja za mladostnike s 
težavami, ki iščejo varno zavetje, ne da bi 
se jim bilo treba soočiti z državno oblastjo, 
ki se skriva za javnimi socialnimi 
službami;

Or. de

Predlog spremembe 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. – poudarja, da je pomembno otroke 
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vzgajati o enakosti spolov že v zgodnjem 
otroštvu, saj lahko zgodnje 
diskriminatorno dojemanje žensk 
negativno vpliva na nasilje nad ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 80
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj posebno 
pomagajo migrantom, zagotavljajo dostop 
do stanovanj, osnovne izobrazbe, 
zdravstvene oskrbe in trga dela;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 81
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj spodbujajo 
sprejemanje ukrepov za svetovanje 
mladim s težavami pri vključevanju v 
družbo, boj proti vsem oblikam 
diskriminacije članov izvorne skupnosti, 
pripravo in izvajanje programov za boj 
proti vsem oblikam nasilja, ki temeljijo na 
socialnem izvoru;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 82
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj spodbujajo 
sprejemanje ukrepov za svetovanje mladim
s težavami pri vključevanju v družbo, boj 
proti vsem oblikam diskriminacije članov 
izvorne skupnosti, pripravo in izvajanje 
programov za boj proti vsem oblikam 
nasilja, ki temeljijo na socialnem izvoru;

18. poziva države članice, naj spodbujajo 
sprejemanje ukrepov za spremljanje 
mladih s težavami pri vključevanju v 
družbo, boj proti vsem oblikam 
diskriminacije članov izvorne skupnosti, 
pripravo in izvajanje programov za boj 
proti vsem oblikam nasilja, ki temeljijo na 
socialnem izvoru;

Or. fr

Predlog spremembe 83
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je pri mladih, ki živijo v 
revščini, večje tveganje za spopadanje s 
težavami, in poziva pristojne ustanove, naj 
predvidijo delo z družinami v težavah kot 
alternativo temu, da bi otroka poslali 
drugam;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da je pri mladih, ki živijo v 19. poudarja, da je pri mladih, ki živijo v 
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revščini, večje tveganje za spopadanje s 
težavami, in poziva pristojne ustanove, naj 
predvidijo delo z družinami v težavah kot 
alternativo temu, da bi otroka poslali 
drugam;

revščini, večje tveganje za spopadanje s 
težavami, in poziva pristojne ustanove v 
vseh državah članicah, naj predvidijo delo 
z družinami v težavah kot alternativo temu, 
da bi otroka poslali drugam;

Or. en

Predlog spremembe 85
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je za povečanje 
možnosti, ki jih imajo otroci in 
mladostniki v življenju, ključnega pomena 
boj proti revščini in diskriminaciji, 
zagotavljanje dostopa do kakovostnega 
izobraževanja, kakovostnega bivalnega 
prostora, ustanov za mladostnike itd.;

Or. en

Predlog spremembe 86
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. potrjuje, kako pedagoško koristno je 
mladostnikom dati besedo, s čimer bi se 
izognili slepi varnostni politiki, kot je bil 
primer evropskega projekta z naslovom 
„Ali veste, kje je ta trenutek vaš otrok?”, 
kot preventivnemu sredstvu;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. potrjuje, kako pedagoško koristno je 
mladostnikom dati besedo, s čimer bi se 
izognili slepi varnostni politiki, kot je bil 
primer evropskega projekta z naslovom 
„Ali veste, kje je ta trenutek vaš otrok?”, 
kot preventivnemu sredstvu;

20. potrjuje, kako pedagoško koristno je 
mladostnikom dati besedo, da bi ustrezno 
reševali vprašanje mladoletniškega 
prestopništva, kot je bil primer evropskega 
projekta z naslovom „Ali veste, kje je ta 
trenutek vaš otrok?”, kot preventivnemu 
sredstvu;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. potrjuje, kako pedagoško koristno je 
mladostnikom dati besedo, s čimer bi se 
izognili slepi varnostni politiki, kot je bil 
primer evropskega projekta z naslovom 
„Ali veste, kje je ta trenutek vaš otrok?”, 
kot preventivnemu sredstvu;

20. potrjuje, da je pomembno dejavno 
vključiti starše v preprečevanje 
mladoletnišega prestopništva; priznava 
pedagoške koristi nacionalnih kampanj za 
ozaveščanje in telefonskih linij za pomoč, 
ki se osredotočajo to, da staršem 
pomagajo pri prepoznavanju znakov v 
obnašanju njihovih otrok; priporoča, naj 
se mladostniki in starši vključijo v 
načrtovanje in sprožitev javnih kampanj 
za ozaveščanje o mladoletniškem 
prestopništvu, s čimer bi se izognili slepi 
varnostni politiki, kot je bil primer 
evropskega projekta z naslovom „Ali veste, 
kje je ta trenutek vaš otrok?”;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da se potrebe moških in 
žensk pogosto različno izražajo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da se potrebe moških in 
žensk pogosto različno izražajo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 91
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da se potrebe moških in 
žensk pogosto različno izražajo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 92
Anna Záborská
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da so najnovejše raziskave 
pokazale, da imajo očetje, ki sodelujejo pri 
življenju dojenčkov tik pred rojstvom in po 
njem, dejavnejšo vlogo pri njihovi vzgoji 
tudi kasneje; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba pospešiti prizadevanja za 
premostitev sedanjega razkoraka med 
plačami moških in žensk, ki vpliva na 
uveljavljanje porodniškega in očetovskega 
dopusta, dopusta za nego in varstvo 
otroka in družinskega dopusta;

Or. en

Predlog spremembe 93
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. vztraja, da bi bilo treba raziskati 
naravo in vzroke ženskega 
mladoletniškega prestopništva, da bi 
prispevali k vzpostavitvi politike, ki bi bila 
prilagojena ženskam prestopnicam;

Or. en

Predlog spremembe 94
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva ustanove k poglobitvi črtano
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poznavanja potreb, ki jih fantje in moški 
izražajo na področju enakih možnosti ter 
usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 95
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva ustanove k poglobitvi 
poznavanja potreb, ki jih fantje in moški 
izražajo na področju enakih možnosti ter 
usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 96
Silvia Costa

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a treba je pospeševati družini prijazne 
politike – tudi s pomočjo novih meril za 
družbeno odgovornost gospodarskih družb 
– zlasti za enostarševske družine, da se jim 
zagotovijo pogoji za usklajevanje 
družinskega in poklicnega življenja;

Or. it

Predlog spremembe 97
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice in socialne 
partnerje k boljšemu plačilu za poklice v 
predšolskem in izobraževalnem sektorju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 98
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice in socialne 
partnerje k boljšemu plačilu za poklice v 
predšolskem in izobraževalnem sektorju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 99
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice in socialne 
partnerje k boljšemu plačilu za poklice v 
predšolskem in izobraževalnem sektorju;

23. poziva države članice, socialne 
partnerje in zasebni izobraževalni sektor k 
preučitvi možnosti ustreznega plačila za 
poklice v predšolskem in izobraževalnem 
sektorju;

Or. en
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Predlog spremembe 100
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice in socialne 
partnerje k boljšemu plačilu za poklice v 
predšolskem in izobraževalnem sektorju;

23. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj staršem nudijo več možnosti, 
da bi bili od vsega začetka dejavno 
vključeni v življenje svojih otrok, in sicer 
tako, da omogočijo ustrezen porodniški in 
očetovski dopust, dopust za nego in 
varstvo otroka in prilagoditev delovnika 
tako matere kot očeta nalogam v zvezi z 
nego otrok;

Or. en

Predlog spremembe 101
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice in socialne 
partnerje k boljšemu plačilu za poklice v 
predšolskem in izobraževalnem sektorju;

23. poziva države članice in socialne 
partnerje k oblikovanju prilagojenih 
programov poklicnega usposabljanja in k 
boljšemu plačilu za poklice v predšolskem 
in izobraževalnem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva ustanove k premisleku o 
ustvarjanju nacionalnega bogastva s 
skrbništvom žensk in moških, da bi 
ugotovili, ali gre v teh primerih za 
diskriminacijo na podlagi spola;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva ustanove k premisleku o 
ustvarjanju nacionalnega bogastva s 
skrbništvom žensk in moških, da bi 
ugotovili, ali gre v teh primerih za 
diskriminacijo na podlagi spola;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 104
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva ustanove k premisleku o 
ustvarjanju nacionalnega bogastva s 
skrbništvom žensk in moških, da bi 
ugotovili, ali gre v teh primerih za 
diskriminacijo na podlagi spola;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 105
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva ustanove k priznavanju 
poklicne in nepoklicne dejavnosti, zlasti 
pri ženskah, v smislu „življenjskega 
ciklusa“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 106
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva ustanove k priznavanju
poklicne in nepoklicne dejavnosti, zlasti 
pri ženskah, v smislu „življenjskega 
ciklusa“;

25. poziva države članice in ustanove, da 
preučijo možnost priznavanja poklicne in 
nepoklicne dejavnosti v shemah 
socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 107
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. zahteva od držav članic, naj oblikujejo 
programe za prevzgojitev mladih 
prestopnikov in njihovo ponovno 
vključitev v družbo in naj izvajajo 
pravosodno politiko ničelne strpnosti do 
odraslih oseb, ne glede na njihov socialni 
status, ki mlade spodbujajo k 

črtano
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prestopništvu, zlasti tako, da jim 
omogočajo dostop do trdih drog, 
marihuane in drugih škodljivih snovi;

Or. en

Predlog spremembe 108
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. zahteva od držav članic, naj oblikujejo 
programe za prevzgojitev mladih 
prestopnikov in njihovo ponovno 
vključitev v družbo in naj izvajajo 
pravosodno politiko ničelne strpnosti do 
odraslih oseb, ne glede na njihov socialni 
status, ki mlade spodbujajo k 
prestopništvu, zlasti tako, da jim 
omogočajo dostop do trdih drog, 
marihuane in drugih škodljivih snovi;

26. zahteva od držav članic, naj oblikujejo 
programe za ponovno vključitev mladih 
prestopnikov v šolo in družbo in naj 
izvajajo pravosodno politiko ničelne 
strpnosti do odraslih oseb, ne glede na 
njihov socialni status, ki mlade spodbujajo 
k prestopništvu, zlasti tako, da jim 
omogočajo dostop do trdih drog, 
marihuane in drugih škodljivih snovi;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. zahteva od držav članic, naj oblikujejo 
programe za prevzgojitev mladih 
prestopnikov in njihovo ponovno 
vključitev v družbo in naj izvajajo 
pravosodno politiko ničelne strpnosti do 
odraslih oseb, ne glede na njihov socialni 
status, ki mlade spodbujajo k 
prestopništvu, zlasti tako, da jim 
omogočajo dostop do trdih drog, 

26. zahteva od držav članic, naj oblikujejo 
programe za prevzgojitev mladih 
prestopnikov in njihovo ponovno 
vključitev v družbo in naj izvajajo 
pravosodno politiko ničelne strpnosti do 
odraslih oseb, ne glede na njihov socialni 
status, ki mlade spodbujajo k 
prestopništvu, zlasti tako, da jim 
omogočajo dostop do drog;
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marihuane in drugih škodljivih snovi;

Or. fr

Predlog spremembe 110
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva države članice, naj upoštevajo 
dejstvo, da so dekleta v manjšini med 
mladoletnimi prestopniki, in naj priznajo, 
da je treba prilagoditi pogoje, v katerih so 
ženske mladoletne prestopnice priprte, v 
katerih se jim sodi in izvrši kazen;

Or. en

Predlog spremembe 111
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva države članice, naj namenijo 
posebno pozornost družinam in šolam, 
splošni, dodatni in poklicni vzgoji 
mladoletnikov, dejavnostim otrok izven 
šole,  zaposlovanju,  izobraževanju 
mladoletnikov, njihovih staršev, učiteljev 
in drugih strokovnjakov o pravnih 
vprašanjih, nudenju informacij o 
posledicah uživanja drog in o neuradnem 
združevanju mladoletnikov ter nudenju 
psihološke podpore otrokom in njihovim 
staršem.

Or. lt
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Predlog spremembe 112
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poziva vse državne, javne in zasebne 
ustanove, kot so šole, nadzorniki 
odsotnosti, policija, podporne agencije in 
drugi, naj bodo pri spremljanju in 
preprečevanju mladoletniškega 
prestopništva ter boju proti njem pozorni 
na razlike med fanti in dekleti;

Or. en

Predlog spremembe 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva države članice, naj okrepijo 
ukrepe za preprečevanje seksističnega 
nasilja med mladimi in izboljšajo 
sodelovanje med posamezniki in 
prizadetim okoljem, kot so družina, šola, 
javni prostor in mediji; poudarja, da je 
treba izvajati kampanje ozaveščanja o 
različnih oblikah nasilja nad ženskami in 
boju proti stereotipom;

27. poziva države članice, naj okrepijo 
ukrepe za preprečevanje seksističnega 
nasilja med mladimi in izboljšajo 
sodelovanje med posamezniki in 
prizadetim okoljem, kot so družina, šola, 
javni prostor in mediji ter mladinska 
združenja; poudarja, da je treba izvajati 
kampanje ozaveščanja o različnih oblikah 
nasilja nad ženskami in boju proti 
stereotipom;

Or. fr

Predlog spremembe 114
Marije Cornelissen
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva države članice, naj okrepijo 
ukrepe za preprečevanje seksističnega 
nasilja med mladimi in izboljšajo 
sodelovanje med posamezniki in 
prizadetim okoljem, kot so družina, šola, 
javni prostor in mediji; poudarja, da je 
treba izvajati kampanje ozaveščanja o 
različnih oblikah nasilja nad ženskami in 
boju proti stereotipom;

27. poziva Komisijo in države članice, naj 
s posebnimi ukrepi na področju 
izobraževanja in boja proti seksističnim 
stereotipom ter z izboljšanim sodelovanjem 
med posamezniki in prizadetim okoljem, 
kot so družina, šola, javni prostori in 
mediji, okrepijo ukrepe za preprečevanje 
seksističnega nasilja med mladimi; 
poudarja, da je treba izvajati kampanje 
ozaveščanja o različnih oblikah nasilja nad 
ženskami in boju proti seksističnim 
stereotipom;

Or. en

Predlog spremembe 115
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva države članice, naj okrepijo 
ukrepe za preprečevanje seksističnega 
nasilja med mladimi in izboljšajo 
sodelovanje med posamezniki in 
prizadetim okoljem, kot so družina, šola, 
javni prostor in mediji; poudarja, da je 
treba izvajati kampanje ozaveščanja o 
različnih oblikah nasilja nad ženskami in 
boju proti stereotipom;

27. poziva države članice, naj s posebnimi 
ukrepi na področju izobraževanja in boja 
proti seksističnim stereotipom ter z 
izboljšanim sodelovanjem med 
posamezniki in prizadetim okoljem, kot so 
družina, šola, javni prostori in mediji, 
okrepijo ukrepe za preprečevanje 
seksističnega nasilja med mladimi; 
poudarja, da je treba izvajati kampanje 
ozaveščanja o različnih oblikah nasilja nad 
ženskami in boju proti stereotipom; poziva 
Komisijo in države članice, naj vzpostavijo 
podatkovne zbirke s priporočili za 
preprečevanje mladoletniškega 
prestopništva;

Or. lt
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Predlog spremembe 116
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. poziva države članice, naj podpirajo 
in spodbujajo operativne programe, 
oblikovane v okviru Evropske zveze za 
družine; poziva Komisijo, naj okrepi 
razvoj orodij za sistemiziranje izmenjave 
dobrih praks in raziskav na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 117
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva ustanove, naj priznajo vlogo 
družinskih članov pri vzgoji, pri čemer naj 
bodo osredotočene na vlogo starejših 
oseb, ki niso več na trgu dela;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 118
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva države članice, naj v primerih, 
ko je treba otroka ali mladostnika dati v 
skrbništvo in ga ločiti od družine, namesto 
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centraliziranih institucionalnih rešitev 
poiščejo rešitve, ki bodo karseda 
družinsko usmerjene;

Or. fi

Predlog spremembe 119
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva države članice, naj v šolah 
uvedejo programe, ki se bodo osredotočali 
na izboljšanje razpoloženja v šolah,
reševanje konfliktov in mediacijske 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 120
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva javne organe, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da bodo lahko ženske in 
moški lažje poiskali načine za 
usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva javne organe, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da bodo lahko ženske in 
moški lažje poiskali načine za 
usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja;

29. poziva javne organe, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da bodo lahko ženske in 
moški usklajevali družinsko in poklicno 
življenje;

Or. fr

Predlog spremembe 122
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva javne organe, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da bodo lahko ženske in 
moški lažje poiskali načine za 
usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja;

29. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki bodo 
ženskam in moškim omogočili, da boljše 
uskladijo družinsko in poklicno življenje, 
med drugim tako, da nudijo ustrezen 
porodniški in očetovski dopust, dopust za 
nego in varstvo otroka ter skrbniški 
dopust, in z zagotavljanjem ustreznih 
ustanov za varstvo otrok po dostopnih 
cenah;

Or. en

Predlog spremembe 123
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva javne organe, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da bodo lahko ženske in 

29. poziva javne organe, naj ob 
spoštovanju načela enakosti med moškimi 
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moški lažje poiskali načine za usklajevanje 
družinskega in poklicnega življenja;

in ženskami sprejmejo potrebne ukrepe, da 
bodo lahko ženske in moški lažje poiskali
načine za uskladitev svojega družinskega 
in poklicnega življenja;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj spodbujajo 
davčno politiko, ki bo upoštevala finančne 
obveznosti, zlasti stroške varstva otrok;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 125
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva države članice, naj spodbujajo 
davčno politiko, ki bo upoštevala finančne 
obveznosti, zlasti stroške varstva otrok;

30. poziva države članice, naj spodbujajo 
davčno politiko, s katero bodo spodbujale 
dodelitev več sredstev za stroške varstva 
otrok;

Or. en

Predlog spremembe 126
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj nadalje povečujejo zavest o 
internetni varnosti ter naj sprožijo 
kampanje in programe v zvezi z njo;
morali bi se osredotočiti predvsem na 
seznanjanje staršev s tveganjem, ki ga 
prinaša možnost, da otroci neomejeno 
uporabljajo internet, ter kako naj otroke 
zaščitijo pred nezakonito in škodljivo 
spletno vsebino;

Or. en

Predlog spremembe 127
Anna Záborská

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo pozitivne ukrepe v korist 
žensk in moških, zlasti zato, da bi jim 
omogočili vrnitev na trg dela, potem ko so 
prekinili poklicno pot, da bi lahko skrbeli 
za svoje otrok, in sicer s spodbujanjem 
politike (ponovnega) vključevanja na trg 
dela, kar bi jim omogočilo ponovno 
finančno neodvisnost;

Or. fr


