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Ändringsförslag 1

Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rekommendationen 
(Rec (2003) 20) av den 24 september 2003 
från Europarådets ministerkommitté till 
medlemsstaterna om nya sätt att hantera 
ungdomsbrottslighet och 
ungdomsrättsvårdens roll,

Or. en

Ändringsförslag 2
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
grönbok ”Förbättring av befolkningens 
psykiska hälsa – Mot en strategi för 
psykisk hälsa i Europeiska unionen” 
(KOM(2005)0484), som bland annat tar 
upp frågan om de samhällskostnader som 
beteendestörningar hos barn medför för 
det straffrättsliga systemet och 
rättsväsendet,

Or. fr

Ändringsförslag 3
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1c (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
hållning och parlamentets svar i fråga om 
EU:s strategi om barnets rättigheter, som 
den antogs den 16 januari 2008,

Or. en

Ändringsförslag 4
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av meddelandet från 
Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter av den 19 juni 2009 med titeln 
”Barn och rättskipning på 
ungdomsbrottslighetens område: Förslag 
till förbättringar”, 
CommDH/IssuePaper(2009),

Or. fr

Ändringsförslag 5
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1e (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rekommendationen 
(Rec (87) 20E) av den 17 september 1987 
från Europarådets ministerkommitté om 
samhällets reaktion på 
ungdomsbrottslighet,

Or. en
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Ändringsförslag 6
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1f (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets dokument 
17593/09 CRIMORG 187 av den 
15 december 2009,

Or. fr

Ändringsförslag 7
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1g (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Brottsförebyggande arbete i 
Europeiska unionen” (KOM(2004)0165),

Or. fr

Ändringsförslag 8
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 1h (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén med titeln ”Förebyggande av 
ungdomsbrottslighet, metoder för 
hantering av ungdomsbrottslighet och 
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ungdomsrättsvårdens roll i EU”1,

Or. fr

Ändringsförslag 9
Anna Záborská

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
21 juni 2007 om ungdomsbrottslighet –
kvinnornas, familjens och samhällets 
roll2,

Or. en

Ändringsförslag 10
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet önskar inleda en 
diskussion om jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknaden för att göra det möjligt 
för kvinnor och män som så önskar att 
delta aktivt i offentliga och individuella 
åtgärder som syftar till att motverka 
brottslighet och asocialt beteende bland 
unga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 11
Marije Cornelissen
                                               
1 EUT C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 344.
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet önskar inleda en 
diskussion om jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknaden för att göra det möjligt 
för kvinnor och män som så önskar att 
delta aktivt i offentliga och individuella 
åtgärder som syftar till att motverka 
brottslighet och asocialt beteende bland 
unga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 12
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet önskar inleda en 
diskussion om jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknaden för att göra det möjligt 
för kvinnor och män som så önskar att 
delta aktivt i offentliga och individuella 
åtgärder som syftar till att motverka 
brottslighet och asocialt beteende bland 
unga.

1. Europaparlamentet önskar inleda en 
diskussion om jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknaden för att göra det möjligt 
för kvinnor och män som så önskar att 
delta aktivt i offentliga och individuella 
åtgärder som syftar till att motverka 
ungdomsbrottslighetens, särskilt 
våldsbrottslighetens, utveckling och det 
tilltagande asociala beteendet bland unga, 
som yttrar sig i en oroväckande brist på 
ansvarskänsla och tolerans.

Or. de

Ändringsförslag 13
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet önskar inleda en 
diskussion om jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknaden för att göra det möjligt 
för kvinnor och män som så önskar att 
delta aktivt i offentliga och individuella 
åtgärder som syftar till att motverka 
brottslighet och asocialt beteende bland 
unga.

1. Europaparlamentet önskar inleda en 
diskussion om jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknaden för att göra det möjligt 
för kvinnor och män som så önskar att 
delta aktivt i offentliga och individuella 
åtgärder som syftar till att motverka 
brottslighet och asocialt beteende bland 
unga och att utveckla det individuella och 
sociala samvetet.

Or. lt

Ändringsförslag 14
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Det måste inledas en diskussion om 
arbete i hemmet och om diskriminering i 
form av löneskillnader mellan kvinnor 
och män, som påverkar föräldrarnas val 
och uttaget av mamma- och 
pappaledighet, adoptionsledighet, 
föräldraledighet och familjeledighet, för 
att undersöka om denna diskriminering 
grundar sig på kön.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erinrar om att 2. Europaparlamentet erinrar om att artikel 
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artikel 18.1 i FN-konventionen om barnets 
rättigheter fastställer att föräldraskapet bör 
vara den främsta drivkraften för offentliga 
åtgärder för att tillgodose barnets intressen
och att artikeln innebär skyldigheter för 
konventionsstaterna att ge stöd till 
föräldrarna.

18.1 i FN-konventionen om barnets 
rättigheter fastställer att föräldraskapet bör 
vara den främsta drivkraften för offentliga 
åtgärder för att tillgodose barnets intressen.

Or. en

Ändringsförslag 16
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erinrar om att 
artikel 18.1 i FN-konventionen om barnets 
rättigheter fastställer att föräldraskapet bör 
vara den främsta drivkraften för offentliga 
åtgärder för att tillgodose barnets intressen 
och att artikeln innebär skyldigheter för
konventionsstaterna att ge stöd till
föräldrarna.

2. Europaparlamentet erinrar om att 
artikel 18.1 i FN-konventionen om barnets 
rättigheter fastställer att föräldraskapet bör 
vara den främsta drivkraften för offentliga 
åtgärder för att tillgodose barnets behov 
och intressen och handla utifrån barnets 
bästa. Parlamentet erinrar vidare om att 
konventionsstaterna har förbundit sig att 
på bästa sätt stödja föräldrarna i 
fullgörandet av deras plikter som 
föräldrar.

Or. de

Ändringsförslag 17
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erinrar om att
artikel 18.1 i FN-konventionen om barnets 
rättigheter fastställer att föräldraskapet bör 
vara den främsta drivkraften för offentliga 

2. Europaparlamentet erinrar om att artikel 
18.1 i FN-konventionen om barnets 
rättigheter fastställer principen att
föräldrarna, eller i förekommande fall 
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åtgärder för att tillgodose barnets intressen 
och att artikeln innebär skyldigheter för 
konventionsstaterna att ge stöd till 
föräldrarna.

vårdnadshavarna, har det främsta
ansvaret för att tillgodose barnets intressen 
och att artikeln innebär skyldigheter för 
konventionsstaterna att aktivt främja 
denna princip.

Or. en

Ändringsförslag 18
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet upprepar att 
förskollärare och andra vårdgivare, 
tillsammans med föräldrarna, kan vara en 
avgörande buffert när det gäller att 
skydda barnen från våld och brottsligt 
beteende.

Or. en

Ändringsförslag 19
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
brottsmisstänkta, däribland minderåriga 
brottsmisstänkta, är oskyldiga tills de har 
bevisats vara skyldiga och att de har rätt 
till en rättvis rättegång i enlighet med 
stadgan om grundläggande rättigheter 
och Europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet ger 
starkt stöd till färdplanen för processuella 
rättigheter och ser fram emot 
kommissionens kommande förslag om 
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utsatta brottsmisstänkta.

Or. en

Ändringsförslag 20
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
dessa internationella organisationer inte 
tar tillräcklig hänsyn till 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer och att man inte lika självklart 
pekar på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller 
indirekt diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
dessa internationella organisationer inte tar 
tillräcklig hänsyn till 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer och att man inte lika självklart 
pekar på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller 
indirekt diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet understryker att 
dessa internationella organisationer inte tar 
tillräcklig hänsyn till 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att 
dessa internationella organisationer inte 
tar tillräcklig hänsyn till
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer och att man inte lika självklart 
pekar på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller indirekt 
diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet understryker att 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer fortfarande inte har blivit föremål 
för någon omfattande vetenskaplig 
forskning och att det därför saknas 
modeller för ett helhetsgrepp på 
problemets orsaker. I den hittillsvarande 
debatten har man inte lika självklart pekat
på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller indirekt 
diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 23
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att
dessa internationella organisationer inte tar 
tillräcklig hänsyn till 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer och att man inte lika självklart 
pekar på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller indirekt 
diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet understryker att
såväl medlemsstaterna som europeiska 
och internationella organisationer inte tar 
tillräcklig hänsyn till 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer och att man inte lika självklart 
pekar på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller indirekt 
diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

Or. en



AM\875920SV.doc 13/61 PE470.088v01-00

SV

Ändringsförslag 24
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att
dessa internationella organisationer inte 
tar tillräcklig hänsyn till 
ungdomsbrottslighetens socioekonomiska 
faktorer och att man inte lika självklart 
pekar på frågan om nödvändiga globala 
omständigheter utan att direkt eller 
indirekt diskriminera kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet understryker att 
hänsyn bör tas till ungdomsbrottslighetens 
socioekonomiska faktorer samtidigt som 
stereotypa föreställningar om stora 
befolkningsgrupper bör undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 25
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar behovet 
av en objektiv uppskattning av det 
makroekonomiska mervärdet av 
långsiktiga verksamheter för att bekämpa 
ungdomsbrottslighet genom att skapa och 
vidmakthålla social sammanhållning och 
välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 26
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser det vara 
oroväckande att kvinnor och män på 
arbetsmarknaden tenderar att utsättas för 
allt högre krav på att uppnå bättre 
resultat, vilket går emot unionens 
strävanden att förverkliga en 
konkurrenskraftig social ekonomi 
anpassad efter människors behov i deras 
sociala relationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser det vara 
oroväckande att kvinnor och män på 
arbetsmarknaden tenderar att utsättas för 
allt högre krav på att uppnå bättre 
resultat, vilket går emot unionens 
strävanden att förverkliga en 
konkurrenskraftig social ekonomi 
anpassad efter människors behov i deras 
sociala relationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28
Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser det vara utgår
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oroväckande att kvinnor och män på 
arbetsmarknaden tenderar att utsättas för 
allt högre krav på att uppnå bättre 
resultat, vilket går emot unionens 
strävanden att förverkliga en 
konkurrenskraftig social ekonomi 
anpassad efter människors behov i deras 
sociala relationer.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser det vara 
oroväckande att kvinnor och män på 
arbetsmarknaden tenderar att utsättas för 
allt högre krav på att uppnå bättre
resultat, vilket går emot unionens 
strävanden att förverkliga en 
konkurrenskraftig social ekonomi 
anpassad efter människors behov i deras 
sociala relationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Sari Essayah

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser det vara 
oroväckande att kvinnor och män på 
arbetsmarknaden tenderar att utsättas för 
allt högre krav på att uppnå bättre resultat, 
vilket går emot unionens strävanden att 

4. Europaparlamentet anser det vara 
oroväckande att kvinnor och män på 
arbetsmarknaden tenderar att utsättas för 
allt högre krav på att uppnå bättre resultat, 
också på ett oriktigt sätt som leder till 
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förverkliga en konkurrenskraftig social 
ekonomi anpassad efter människors behov 
i deras sociala relationer.

alltför mycket överarbete samt stress och 
utbrändhet, vilket går emot unionens 
strävanden att förverkliga en 
konkurrenskraftig social ekonomi anpassad 
efter människors behov i deras sociala 
relationer.

Or. fi

Ändringsförslag 31
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att för att 
motverka ungdomsbrottsligheten bör 
föräldrar, lärare och socialarbetare 
tillgodose barnens behov av trygghet och 
en stödjande omgivning, positiva 
förebilder och skydd mot våld.

Or. en

Ändringsförslag 32
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet noterar att det 
formella utbildningssystemet kan 
användas som en viktig källa för att höja 
medvetenheten om våld mot kvinnor och 
för att ifrågasätta och avskaffa 
könsstereotyper. På detta område sker 
lovande verksamhet, bl.a. avskaffande av 
könsbaserade stereotyper i läroplanerna, 
skapande av en utbildning för att hantera 
aggressivt beteende, däribland 
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genusträning för lärare och specialkurser 
om mänskliga rättigheter, inklusive 
kvinnors rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 33
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 5 – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet antar följande 
definitioner ur ”FN:s 
minimistandardregler för rättskipning 
rörande ungdomsbrottslighet 
(Pekingreglerna)” som utgör det enda 
internationella instrument som definierar 
ungdomsbrottslighet (punkt 2.2):

5. Europaparlamentet stöder Europarådets 
definition av ”ungdomsbrottslighet”:1

”Underåriga” avser personer som uppnått 
straffbar men ännu inte myndig ålder, 
men kan också utökas till att gälla dem 
som ligger strax under och över dessa 
åldrar.
”Brottslighet” avser straffbara gärningar. 
I vissa länder avser den också beteende 
som kan betraktas som asocialt eller 
avvikande ur förvaltnings- eller 
civilrättslig synvinkel.
”Ungdomsrättsvård" definieras som den 
formella komponenten i ett större system 
för hantering av ungdomsbrottsligheten. 
Detta begrepp innefattar inte bara 
domstolar för ungdomar utan även 
sådana officiella instanser och organ som 
polis, åklagare, jurister, skyddstillsyn och 
kriminalvårdsanstalter, och det bedrivs ett 
nära samarbete med organisationer 
verksamma inom exempelvis hälso- och 
sjukvård, utbildning, socialvård och 
barnskydd samt med icke-statliga 

                                               
1 Europarådet, Barn och rättskipning på ungdomsbrottslighetens område, oktober 2009
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organisationer, t.ex. organisationer för att 
bistå offer.

Or. en

Ändringsförslag 34
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att 
ungdomsbrottsligheten utgör ett särskilt 
segment av den globala brottsligheten och 
att dess utbredning är en måttstock för ett 
samhälles moraliska hälsotillstånd.

Or. lt

Ändringsförslag 35
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten 
till farliga lekar, könsrelaterat våld, 
våldtäkter eller gängvåldtäkter, tidig 
sexualisering och pornografi, främst via 
internet, missbruk av ämnen som röks, 
dricks eller injiceras, ätstörningar, 
överdrivna beteenden där ungdomar kan 
vara både förövare och offer.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 36
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering 
och pornografi, främst via internet, 
missbruk av ämnen som röks, dricks eller 
injiceras, ätstörningar, överdrivna 
beteenden där ungdomar kan vara både 
förövare och offer.

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering 
och pornografi via internet, missbruk av 
ämnen som röks, dricks eller injiceras, 
överdrivna beteenden där ungdomar kan 
vara både förövare och offer.

Or. en

Ändringsförslag 37
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering 
och pornografi, främst via internet, 
missbruk av ämnen som röks, dricks eller 
injiceras, ätstörningar, överdrivna 
beteenden där ungdomar kan vara både 
förövare och offer.

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering 
och pornografi, som ungdomar framför 
allt kommer i kontakt med via internet, 
missbruk av ämnen som röks, dricks eller 
injiceras, ätstörningar, som oftast uppstår 
till följd av ett medvetet eller omedvetet 
tryck från omgivningen i kombination 
med en otillräckligt uppmuntrad 
självkänsla hos ungdomarna, samt andra 
överdrivna beteenden av allehanda slag.

Or. de
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Ändringsförslag 38
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering
och pornografi, främst via internet,
missbruk av ämnen som röks, dricks eller 
injiceras, ätstörningar, överdrivna 
beteenden där ungdomar kan vara både 
förövare och offer.

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, mobbning och
hotelser, pornografi och missbruk av 
ämnen som röks, dricks eller injiceras.

Or. en

Ändringsförslag 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering 
och pornografi, främst via internet, 
missbruk av ämnen som röks, dricks eller 
injiceras, ätstörningar, överdrivna 
beteenden där ungdomar kan vara både 
förövare och offer.

6. Europaparlamentet betonar att 
ungdomsbrottsligheten också är knuten till 
farliga lekar, könsrelaterat våld, våldtäkter 
eller gängvåldtäkter, tidig sexualisering 
och pornografi, som underlättas inte minst 
av internet, samt narkotika- och 
alkoholkonsumtion, överdrivna beteenden 
där ungdomar kan vara både förövare och 
offer.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Angelika Werthmann
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Förslag till resolution
Punkt 6 – led 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

(1) Europaparlamentet är bekymrat över 
ungdomars dubbla risk att hamna i en 
offerroll. Enligt vetenskapliga 
undersökningar är ungdomar de som 
statistiskt sett oftast utsätts för våld av 
vuxna, samtidigt som de även är den 
primära måltavlan för våld från 
jämnåriga.

Or. de

Ändringsförslag 41
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om att ”det är svårt att med 
bestämdhet fastställa vilka orsaker som 
leder in en minderårig på brottets bana” *.

7. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om att det är svårt att med 
bestämdhet fastställa vilka orsaker som 
leder in en minderårig på brottets bana1, 
eftersom vägen mot socialt avvikande och 
i förlängningen brottsligt beteende alltid 
är ett individuellt och specifikt fall som 
har att göra med den underåriges 
erfarenheter och den viktigaste 
omgivningen för barn och ungdomar: 
familjen, skolan, vännerna samt den 
ekonomiska och sociala kontexten i stort.

Or. en

Ändringsförslag 42
Anna Záborská

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och 
samhällets roll, EUT C 146E , 12.6. 2008, s. 344.
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om att ”det är svårt att med 
bestämdhet fastställa vilka orsaker som 
leder in en minderårig på brottets bana” *.

7. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt om att ”det är svårt att med 
bestämdhet fastställa vilka orsaker som 
leder in en minderårig på brottets bana”1.
Parlamentet riktar i sammanhanget 
särskilt uppmärksamhet på behovet av 
forskning om beskaffenheten hos och 
orsakerna till kvinnlig 
ungdomsbrottslighet som ett bidrag till 
utarbetandet av en politik anpassad för 
kvinnliga förbrytare.

Or. en

Ändringsförslag 43
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet instämmer i de 
orsaker som EESK angett: splittrade 
familjer, samt svårigheter att förena 
familje- och arbetsliv, dvs. situationer som 
i allt större utsträckning leder till bristande 
uppmärksamhet och avsaknad av 
gränsdragning och kontroll;
socioekonomisk marginalisering eller 
fattigdom; skolk och misslyckade studier; 
ungdomsarbetslöshet; våldsamma bilder 
och attityder som visas i program i olika 
medier eller i videospel; missbruk av 
droger och giftiga substanser såsom 
cannabis eller en överdriven 
alkoholkonsumtion; brister i 
undervisningen och i förmedlingen av 
sociala värden och samhällsvärderingar –

8. Europaparlamentet instämmer i de 
orsaker som EESK angett: 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och 
samhällets roll, EUT C 146E , 12.6. 2008, s. 344.
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exempelvis respekten för regler, solidaritet, 
generositet, tolerans, respekten för andra, 
självkritik, empati, ett väl utfört arbete 
osv., som i våra globaliserade samhällen 
ersätts av mer nyttoinriktade värden som 
individualism, konkurrens eller en 
överdriven varukonsumtion – som under 
vissa förhållanden kan leda till ett visst 
mått av normlöshet*.

– Splittrade familjer – ett flertal studier 
under de senaste decennierna har visat att 
mellan hälften och upp till två tredjedelar 
av all brottslighet i en åldersgrupp begås 
av en liten grupp missanpassade 
ungdomar vars gemensamma nämnare är 
att de kommer från eländiga 
familjeförhållanden och saknar 
grundläggande social kompetens för att 
klara sig i samhället – samt svårigheter att 
förena familje- och arbetsliv.
– Situationer som i allt större utsträckning 
leder till bristande uppmärksamhet och 
avsaknad av gränsdragning och kontroll.
– Socioekonomisk marginalisering eller 
fattigdom.
– Skolk och misslyckade studier.
– Ungdomsarbetslöshet – integration på
arbetsmarknaden och tillgång till tydliga 
förebilder innebar en avgörande 
vändpunkt även för dem med allvarlig 
brist på social kompetens.
– Våldsamma bilder och attityder som 
visas i program i olika medier eller i 
videospel.
– Missbruk av droger och giftiga 
substanser såsom cannabis eller en 
överdriven alkoholkonsumtion.
– Brister i undervisningen och i 
förmedlingen av sociala värden och 
samhällsvärderingar – exempelvis 
respekten för regler, solidaritet, generositet, 
tolerans, respekten för andra, självkritik, 
empati, ett väl utfört arbete osv., som i våra 
globaliserade samhällen ersätts av mer 
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nyttoinriktade värden som individualism, 
konkurrens eller en överdriven 
varukonsumtion – som under vissa 
förhållanden kan leda till ett visst mått av 
normlöshet1.

Or. de

Ändringsförslag 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet instämmer i de 
orsaker som EESK angett: splittrade 
familjer, samt svårigheter att förena 
familje- och arbetsliv, dvs. situationer som 
i allt större utsträckning leder till bristande 
uppmärksamhet och avsaknad av 
gränsdragning och kontroll; 
socioekonomisk marginalisering eller 
fattigdom; skolk och misslyckade studier; 
ungdomsarbetslöshet; våldsamma bilder 
och attityder som visas i program i olika 
medier eller i videospel; missbruk av 
droger och giftiga substanser såsom 
cannabis eller en överdriven 
alkoholkonsumtion; brister i 
undervisningen och i förmedlingen av 
sociala värden och samhällsvärderingar –
exempelvis respekten för regler, solidaritet, 
generositet, tolerans, respekten för andra, 
självkritik, empati, ett väl utfört arbete 
osv., som i våra globaliserade samhällen 
ersätts av mer nyttoinriktade värden som 
individualism, konkurrens eller en 
överdriven varukonsumtion – som under 
vissa förhållanden kan leda till ett visst 

8. Europaparlamentet instämmer i de 
orsaker som EESK angett: splittrade 
familjer, samt svårigheter att förena 
familje- och arbetsliv, dvs. situationer som 
i allt större utsträckning leder till bristande 
uppmärksamhet och avsaknad av 
gränsdragning och kontroll; 
socioekonomisk marginalisering eller 
fattigdom; skolk och misslyckade studier; 
ungdomsarbetslöshet; våldsamma bilder 
och attityder som visas i program i olika 
medier eller i videospel; missbruk av 
droger och giftiga substanser såsom 
cannabis eller en överdriven 
alkoholkonsumtion; brister i 
undervisningen och i förmedlingen av 
sociala värden och samhällsvärderingar –
exempelvis respekten för regler, solidaritet, 
generositet, tolerans, respekten för andra, 
självkritik, empati, ett väl utfört arbete 
osv.2.

                                               
1 EESK:s yttrande om ”Förebyggande av ungdomsbrottslighet, metoder för hantering av ungdomsbrottslighet 
och ungdomsrättsvårdens roll i EU”, EUT C 110 av den 9 maj 2006, s. 75.
2 EESK:s yttrande om ”Förebyggande av ungdomsbrottslighet, metoder för hantering av ungdomsbrottslighet 
och ungdomsrättsvårdens roll i EU”, EUT C 110 av den 9 maj 2006, s. 75.
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mått av normlöshet*.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet instämmer i de 
orsaker som EESK angett: splittrade 
familjer, samt svårigheter att förena 
familje- och arbetsliv, dvs. situationer som 
i allt större utsträckning leder till 
bristande uppmärksamhet och avsaknad 
av gränsdragning och kontroll; 
socioekonomisk marginalisering eller 
fattigdom; skolk och misslyckade studier; 
ungdomsarbetslöshet; våldsamma bilder 
och attityder som visas i program i olika 
medier eller i videospel; missbruk av 
droger och giftiga substanser såsom 
cannabis eller en överdriven 
alkoholkonsumtion; brister i 
undervisningen och i förmedlingen av 
sociala värden och samhällsvärderingar –
exempelvis respekten för regler, 
solidaritet, generositet, tolerans, respekten 
för andra, självkritik, empati, ett väl utfört 
arbete osv., som i våra globaliserade 
samhällen ersätts av mer nyttoinriktade 
värden som individualism, konkurrens 
eller en överdriven varukonsumtion – som 
under vissa förhållanden kan leda till ett 
visst mått av normlöshet1.

8. Europaparlamentet betonar behovet att 
stödja oberoende forskning om orsakerna 
till ungdomsbrottslighet.

Or. en

                                               
1 EESK:s yttrande om ”Förebyggande av ungdomsbrottslighet, metoder för hantering av ungdomsbrottslighet 
och ungdomsrättsvårdens roll i EU”, EUT C 110 av den 9 maj 2006, s. 75.
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Ändringsförslag 46
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påpekar att när 
man utreder och lagför brott som begåtts 
av ungdomsbrottslingar måste man vara 
lyhörd för fall av brottslighet som kan 
innehålla någon form av tvång, t.ex. från 
”loverboys” – personer som inleder 
sexuella förbindelser för att utnyttja offret 
– eller kolleger, i syfte att fastställa 
skulden.

Or. en

Ändringsförslag 47
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna och medlemsstaterna 
att genomföra studier om orsakerna till 
ungdomsbrottslighet ur ett 
könsperspektiv, såsom statistik om 
könsskillnader inom 
ungdomsbrottsligheten, eller de vanligaste 
könsbaserade orsakerna till 
ungdomsbrottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 48
Marije Cornelissen
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Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets främsta socialiseringsmiljö 
och att ett utvidgat nätverk av släktingar 
spelar en avgörande roll för det 
förebyggande arbetet och 
rehabiliteringen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets främsta socialiseringsmiljö 
och att ett utvidgat nätverk av släktingar
spelar en avgörande roll för det 
förebyggande arbetet och rehabiliteringen.

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets främsta socialiseringsmiljö 
och att en fostrande hemmiljö spelar en 
avgörande roll för det förebyggande arbetet 
och rehabiliteringen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets främsta socialiseringsmiljö 
och att ett utvidgat nätverk av släktingar 
spelar en avgörande roll för det 
förebyggande arbetet och rehabiliteringen.

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets första och mest danande 
socialiseringsmiljö och att föräldrarna i 
enlighet med nationell rätt och 
internationella avtal är ansvariga för 
denna socialisering. Ett utvidgat nätverk 
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av släktingar kan spela en avgörande roll 
för det förebyggande arbetet och 
rehabiliteringen. Mot bakgrund av dagens 
samhällsförhållanden och trenden att allt 
färre människor har ett stort och stabilt 
familjenätverk att falla tillbaka på är det 
lämpligt att titta noggrannare på 
alternativa modeller, exempelvis 
extraföräldrar, och med hjälp av positiva 
erfarenheter även ta fram nya, 
kombinerade modeller.

Or. de

Ändringsförslag 51
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets främsta socialiseringsmiljö 
och att ett utvidgat nätverk av släktingar 
spelar en avgörande roll för det 
förebyggande arbetet och rehabiliteringen.

9. Europaparlamentet anser att familjen 
utgör barnets främsta socialiseringsmiljö 
och att ett utvidgat nätverk av släktingar 
spelar en avgörande roll för det 
förebyggande arbetet och den sociala 
återanpassningen. Parlamentet anser att 
även andra socioekonomiska faktorer 
påverkar barnets utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet påminner om att 
integrering av ett familjeperspektiv 
(family mainstreaming), som innebär att 
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olika politikområden (till exempel 
socialpolitik, utbildningspolitik och 
finanspolitik, liksom straffrätten) även ses 
ur ett familjeperspektiv, är ett viktigt 
instrument för att samordna de 
förebyggande insatserna mot beteenden 
som leder till ungdomsbrottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
den allmänna skolan bidrar till 
ungdomars socialisering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
den allmänna skolan bidrar till 
ungdomars socialisering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 55
Angelika Werthmann
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att den 
allmänna skolan bidrar till ungdomars 
socialisering.

10. Europaparlamentet konstaterar att även 
den allmänna skolan i hög grad bidrar till 
ungdomars socialisering, eftersom skolan 
är den miljö där barn för första gången 
på egna ben kommer i kontakt med 
samhället utanför familjen.

Or. de

Ändringsförslag 56
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet erkänner att för 
att fånga upp de första tecknen på 
brottsbeteende måste ett starkt fokus 
läggas på skolorna, eftersom de är den 
näst viktigaste socialiseringsfaktorn för de 
ungas fortsatta sociala träning. 
Parlamentet rekommenderar att 
medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder, 
exempelvis genom att införa regelbunden 
psykologisk rådgivning i skolan, vilket 
skulle underlätta samarbetet mellan 
föräldrar, skolor och 
psykologer/rådgivare i arbetet med att 
stödja utsatta barn.

Or. en

Ändringsförslag 57
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
offentliga sociala myndigheter att vid 
behov göra en uppföljning som inte får 
upplevas som vare sig stigmatiserande 
eller tvingande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
offentliga sociala myndigheter att vid 
behov göra en uppföljning som inte får 
upplevas som vare sig stigmatiserande eller 
tvingande.

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
offentliga sociala myndigheter att vid 
behov göra en uppföljning av avvikande 
beteenden, som inte får upplevas som vare 
sig stigmatiserande eller tvingande.

Or. en

Ändringsförslag 59
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
offentliga sociala myndigheter att vid 
behov göra en uppföljning som inte får 
upplevas som vare sig stigmatiserande eller 
tvingande.

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
offentliga sociala myndigheter att vid 
behov göra en uppföljning som inte får 
upplevas som vare sig stigmatiserande eller 
tvingande. Program som skräddarsytts för 
varje enskilt fall är de som har lyckats 
bäst i detta sammanhang.

Or. de
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Ändringsförslag 60
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
lärarutbildningen, främja samarbete 
mellan föräldrar och lärare samt att ta 
hänsyn till ungdomars åsikter i enlighet 
med gällande regler.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 61
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
lärarutbildningen, främja samarbete mellan 
föräldrar och lärare samt att ta hänsyn till 
ungdomars åsikter i enlighet med gällande 
regler.

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
lärarutbildningen och förstärka lärarnas 
ansvarskänsla för de barn de är satta att 
ta hand om. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja samarbete 
mellan föräldrar och lärare samt med de 
sociala myndigheterna och att ta hänsyn 
till barns, och framför allt ungdomars, 
åsikter i enlighet med gällande regler.

Or. de

Ändringsförslag 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
lärarutbildningen, främja samarbete mellan 
föräldrar och lärare samt att ta hänsyn till 
ungdomars åsikter i enlighet med gällande 
regler.

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
lärarutbildningen, främja samarbete mellan 
föräldrar, lärare, sociala medlare och 
ungdomsföreningar samt att ta hänsyn till 
ungdomars åsikter i enlighet med gällande 
regler.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet vill att nationella 
utbildningsmyndigheter tar fram 
utbildningar för lärare, administrativ 
personal och andra grupper som arbetar 
med barn och unga, t.ex. hälso- och 
sjukvårdspersonal, socialtjänst och polis, i 
syfte att främja unga människors 
engagemang i jämställdhetsfrågor, och 
där det borde ingå seminarier där vuxen 
personal granskar sin egen syn på 
jämställdhet och sina egna föreställningar 
om de ungas roll i samhället, särskilt i 
fråga om våldsamt och aggressivt 
beteende.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 13



PE470.088v01-00 34/61 AM\875920SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
skolorna att främja fritidsaktiviteter och 
konstnärliga och idrottsliga aktiviteter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 65
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar skolorna
att främja fritidsaktiviteter och konstnärliga 
och idrottsliga aktiviteter.

13. Europaparlamentet uppmanar föräldrar 
och skolor att främja fritidsaktiviteter och 
konstnärliga och idrottsliga aktiviteter för 
att skapa en nödvändig motvikt mot de allt 
högre prestationskraven. Exempelvis 
skulle ungdomar kunna fångas upp i så 
kallade storebrors- och storasysterprojekt 
av personer som inte tillhör den närmaste 
familjekretsen och som ungdomarna 
därför på sätt och vis kan ha lättare att 
anförtro sig åt med sina problem och som 
dessutom kan ge mer kvalificerade råd än 
ungdomarnas jämnåriga vänner, som är 
den andra gruppen de har att ty sig till.  
Liknande effekt skulle man kunna uppnå 
med projekt som ”föräldrar på stan”, och 
framför allt kan man på så vis gripa sig 
an de sista av de orsaker som EESK anger 
– brister i undervisningen och 
förmedlingen av sociala värden, 
solidaritet, respekt och empati.

Or. de

Ändringsförslag 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar skolorna 
att främja fritidsaktiviteter och konstnärliga 
och idrottsliga aktiviteter.

13. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna, de lokala 
myndigheterna samt skolorna att främja 
och genomföra fritidsaktiviteter och 
konstnärliga och idrottsliga aktiviteter med 
hjälp av föreningslivet.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet anser att det för 
att ungdomsbrottsligheten ska kunna 
bekämpas i grunden krävs en integrerad 
och effektiv skol-, social-, familje- och 
utbildningspolitik, som bidrar till 
spridning av goda samhällsvärderingar 
och till en tidig socialisering av de unga. 
Dessutom måste man föra en politik som 
syftar till ökad ekonomisk och social 
sammanhållning för att minska de sociala 
orättvisorna och bekämpa social 
utestängning och fattigdom, med särskild 
inriktning på barn i fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 68
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja skol- och 
utbildningsinsatser som syftar till att 
förebygga att ungdomar hoppar av skolan 
och utbildningar samt att utbyta bästa 
praxis på detta område.

Or. it

Ändringsförslag 69
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa ett genomförande av Europa 
2020-strategin och ”Utbildning 2020-
strategin”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 70
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar berörda 
organ att utvärdera den offentliga politiken 
avseende effektiviteten hos alternativa 
påföljder för ungdomsbrottslingar, 
könsstereotypernas betydelse för 
ungdomsbrottsligheten, mediernas roll, 
pojkars och flickors olika erfarenheter av 
våld samt föräldrarnas, skolans och 

15. Europaparlamentet uppmanar berörda 
organ att utvärdera den offentliga politiken 
avseende effektiviteten hos alternativa 
påföljder för ungdomsbrottslingar, 
könsstereotypernas betydelse för 
ungdomsbrottsligheten, mediernas roll, 
pojkars och flickors olika erfarenheter av 
våld samt föräldrarnas, skolans och 
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ungdomsorganisationernas roll när det 
gäller att förebygga ungdomsbrottslighet.

ungdomsorganisationernas roll när det 
gäller konstaterade belastningsfaktorer.

Or. de

Ändringsförslag 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar berörda 
organ att utvärdera den offentliga politiken 
avseende effektiviteten hos alternativa 
påföljder för ungdomsbrottslingar, 
könsstereotypernas betydelse för 
ungdomsbrottsligheten, mediernas roll, 
pojkars och flickors olika erfarenheter av 
våld samt föräldrarnas, skolans och 
ungdomsorganisationernas roll när det 
gäller att förebygga ungdomsbrottslighet.

15. Europaparlamentet uppmanar berörda 
organ att utvärdera den offentliga politiken 
avseende effektiviteten hos alternativa 
påföljder för ungdomsbrottslingar, 
könsstereotypernas betydelse för 
ungdomsbrottsligheten, mediernas roll, 
pojkars och flickors olika erfarenheter av 
våld samt föräldrarnas, skolans och 
ungdomsföreningarnas roll när det gäller 
att förebygga ungdomsbrottslighet.
Parlamentet uppmanar dessa organ att 
dela med sig av sina erfarenheter och 
utbyta arbetsmetoder.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar berörda 
organ att utvärdera den offentliga politiken 
avseende effektiviteten hos alternativa 
påföljder för ungdomsbrottslingar,
könsstereotypernas betydelse för 
ungdomsbrottsligheten, mediernas roll, 
pojkars och flickors olika erfarenheter av 

15. Europaparlamentet uppmanar berörda 
organ att utvärdera effektiviteten hos 
alternativa påföljder för 
ungdomsbrottslingar, stereotypernas
betydelse för ungdomsbrottsligheten, 
mediernas roll, pojkars och flickors olika 
erfarenheter av våld samt föräldrarnas, 
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våld samt föräldrarnas, skolans och 
ungdomsorganisationernas roll när det 
gäller att förebygga ungdomsbrottslighet.

skolans och ungdomsorganisationernas roll 
när det gäller att förebygga 
ungdomsbrottslighet. Parlamentet 
uppmanar berörda organ att vara lyhörda 
för könsaspekten när de övervakar 
ungdomsbrottsligheten.

Or. en

Ändringsförslag 73
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att beakta följande 
principer: förhindra brott och 
brottsåterfall, (åter)socialisering och 
(åter)integrering av förövare. Parlamentet 
betonar den oerhörda vikten av att ta itu 
med ungdomsbrottsoffrens behov och 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att via sina nationella 
telekommyndigheter övervaka och 
vederbörligen bestraffa sådant innehåll 
och sådana framställningar i medier som 
uppmuntrar till våld, sadism, rasism och 
könsdiskriminering, och att främja 
audiovisuellt och multimedialt innehåll av 
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pedagogiskt och fostrande slag. 

Or. it

Ändringsförslag 75
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja och stärka frivilligorganisationer 
där ungdomar kan engagera sig och ta 
personligt och socialt ansvar, vilket är 
mycket utvecklande även ur samhällets 
synvinkel.

Or. it

Ändringsförslag 76
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja nätverken för 
yrkesmässig rådgivning för familjer och 
par med problem med föräldrarollen samt 
för ungdomar med problem som är 
kopplade till en riskbenägen livsstil och 
olika former av beroende.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 77
Norica Nicolai



PE470.088v01-00 40/61 AM\875920SV.doc

SV

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja nätverken för 
yrkesmässig rådgivning för familjer och 
par med problem med föräldrarollen samt 
för ungdomar med problem som är 
kopplade till en riskbenägen livsstil och
olika former av beroende.

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja nätverken för 
yrkesmässig rådgivning för familjer och 
par med problem med föräldrarollen samt 
för ungdomar med problem som är 
kopplade till olika former av beroende.

Or. en

Ändringsförslag 78
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja nätverken för 
yrkesmässig rådgivning för familjer och 
par med problem med föräldrarollen samt 
för ungdomar med problem som är 
kopplade till en riskbenägen livsstil och 
olika former av beroende.

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja nätverk för
yrkesmässig rådgivning, framför allt 
sådana som är verksamma i området 
mellan familjen och de sociala 
myndigheterna. Ofta skulle föräldrar 
gärna söka rådgivning men kanske inte 
gå så långt som att kontakta de sociala 
myndigheterna. Samma sak gäller 
ungdomar med problem som är på jakt 
efter en fristad utan att för den skull vilja 
konfronteras direkt med statsmakterna 
genom de sociala myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av utbildning i jämställdhet 
från unga år, eftersom en tidigt grundlagd 
diskriminerande attityd mot kvinnor kan 
ha en negativ inverkan på våld mot 
kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ge särskilt stöd till 
invandrare, säkerställa att de har tillgång 
till bostad, grundutbildning och hälso-
och sjukvård samt tillträde till 
arbetsmarknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 81
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja 
rådgivningsåtgärder för ungdomar med 
socialiseringsproblem, bekämpa 
diskriminering av personer ur deras 
befolkningsgrupp, utarbeta och 
genomföra program som syftar till att 

utgår
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bekämpa alla former av våld grundat på 
socialt ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 82
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja 
rådgivningsåtgärder för ungdomar med 
socialiseringsproblem, bekämpa 
diskriminering av personer ur deras 
befolkningsgrupp, utarbeta och genomföra 
program som syftar till att bekämpa alla 
former av våld grundat på socialt ursprung.

18. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja stödåtgärder
för ungdomar med socialiseringsproblem, 
bekämpa diskriminering av personer ur 
deras befolkningsgrupp, utarbeta och 
genomföra program som syftar till att 
bekämpa alla former av våld grundat på 
socialt ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att unga 
personer som lever i fattigdom i större 
utsträckning riskerar att ställas inför 
problem, och uppmanar behöriga 
institutioner att se samarbete med familjer 
i svårigheter som alternativ till en 
fosterhemsplacering.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 84
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att unga 
personer som lever i fattigdom i större 
utsträckning riskerar att ställas inför 
problem, och uppmanar behöriga 
institutioner att se samarbete med familjer i 
svårigheter som alternativ till en 
fosterhemsplacering.

19. Europaparlamentet betonar att unga 
personer som lever i fattigdom i större 
utsträckning riskerar att ställas inför 
problem, och uppmanar behöriga 
institutioner i alla medlemsstater att se 
samarbete med familjer i svårigheter som 
alternativ till en fosterhemsplacering.

Or. en

Ändringsförslag 85
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet påpekar att för 
att öka barns och ungdomars möjligheter 
i livet är det mycket viktigt att bekämpa 
fattigdom och diskriminering, att sörja för 
undervisning, boende och 
fritidsverksamheter av hög kvalitet för 
unga människor, med mera.

Or. en

Ändringsförslag 86
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet bekräftar den 
pedagogiska nyttan av att, som 
förebyggande metod, ge ordet till de unga 
för att undvika en blind politik som 
trycker på lag och ordning. Nyttan av 
denna pedagogik framgår av det 
europeiska projektet ”Vet du var ditt barn 
är nu?”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet bekräftar den 
pedagogiska nyttan av att, som 
förebyggande metod, ge ordet till de unga 
för att undvika en blind politik som 
trycker på lag och ordning. Nyttan av 
denna pedagogik framgår av det europeiska 
projektet ”Vet du var ditt barn är nu?”.

20. Europaparlamentet bekräftar den 
pedagogiska nyttan av att, som 
förebyggande metod, ge ordet till de unga 
för att angripa problemet med 
ungdomsbrottslighet på lämpligt sätt. 
Nyttan av denna pedagogik framgår av det 
europeiska projektet ”Vet du var ditt barn 
är nu?”.

Or. fr

Ändringsförslag 88
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet bekräftar den 
pedagogiska nyttan av att, som 
förebyggande metod, ge ordet till de unga

20. Europaparlamentet är övertygat om 
betydelsen av föräldrars aktiva 
engagemang i förebyggandet av 



AM\875920SV.doc 45/61 PE470.088v01-00

SV

för att undvika en blind politik som trycker 
på lag och ordning. Nyttan av denna 
pedagogik framgår av det europeiska 
projektet ”Vet du var ditt barn är nu?”.

ungdomsbrottslighet. Parlamentet 
framhäver den pedagogiska nyttan av
nationella informationskampanjer, eller 
telefonrådgivning som hjälper föräldrar
att ”läsa” sina barns beteenden. 
Parlamentet rekommenderar att 
tonåringar och föräldrar ska få medverka 
med att ta fram och lansera 
informationskampanjer om 
ungdomsbrottslighet för att undvika en 
blind politik som trycker på lag och 
ordning, vilket EU-projektet ”Vet du var 
ditt barn är nu?” är ett exempel på.

Or. en

Ändringsförslag 89
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet betonar att 
kvinnors och mäns behov ofta uttrycks på 
olika sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet betonar att 
kvinnors och mäns behov ofta uttrycks på 
olika sätt.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 91
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet betonar att 
kvinnors och mäns behov ofta uttrycks på 
olika sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet påpekar att ny 
forskning har visat att pappor som är 
närvarande både precis före och efter sina 
barns födsel blir mer delaktiga i deras 
uppfostran under de följande åren. 
Parlamentet betonar här nödvändigheten 
av att påskynda insatserna för att 
överbrygga de rådande 
inkomstskillnaderna mellan kvinnor och 
män, vilka påverkar uttaget av mamma-, 
pappa-, föräldra- och familjeledighet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet insisterar på att 
beskaffenheten hos och orsakerna till 
kvinnlig ungdomsbrottslighet bör 
undersökas i syfte att formulera en politik 
anpassad för kvinnliga förövare.

Or. en

Ändringsförslag 94
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att fördjupa sina 
kunskaper om de behov som uttrycks av 
pojkar och män på området jämställdhet 
och förenandet av arbets- och familjeliv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 95
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att fördjupa sina 
kunskaper om de behov som uttrycks av 
pojkar och män på området jämställdhet 
och förenandet av arbets- och familjeliv.

utgår

Or. en



PE470.088v01-00 48/61 AM\875920SV.doc

SV

Ändringsförslag 96
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet anser det 
nödvändigt att främja en familjevänlig 
politik – bland annat genom nya 
parametrar för företagens sociala ansvar 
– särskilt för ensamstående föräldrar, så 
att kan förena familje- och yrkesliv.

Or. it

Ändringsförslag 97
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att höja lönerna för anställda inom 
barnomsorgs- och utbildningssektorn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 98
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att höja lönerna för anställda inom 
barnomsorgs- och utbildningssektorn.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 99
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att höja lönerna för anställda inom 
barnomsorgs- och utbildningssektorn.

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter
och den privata utbildningssektorn att
utvärdera möjligheten till lämplig 
ersättning för anställda inom barnomsorgs-
och utbildningssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 100
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att höja lönerna för anställda inom 
barnomsorgs- och utbildningssektorn.

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att erbjuda fler möjligheter för 
föräldrar att aktivt delta i sina barns liv 
från början genom att tillhandahålla 
ordentlig mamma-, pappa- och 
vårdledighet samt möjligheter till 
anpassad arbetstid för omsorgsuppgifter 
både för mammor och pappor.

Or. en

Ändringsförslag 101
Elisabeth Morin-Chartier



PE470.088v01-00 50/61 AM\875920SV.doc

SV

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att höja lönerna för anställda inom 
barnomsorgs- och utbildningssektorn.

23. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att genomföra anpassade 
yrkesutbildningar och att höja lönerna för 
anställda inom barnomsorgs- och 
utbildningssektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att överväga 
omständigheten att nationella tillgångar 
skapas genom kvinnors och mäns arbete i 
hemmet för att undersöka om det 
förekommer könsdiskriminering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att överväga 
omständigheten att nationella tillgångar 
skapas genom kvinnors och mäns arbete i 
hemmet för att undersöka om det 

utgår
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förekommer könsdiskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att överväga 
omständigheten att nationella tillgångar 
skapas genom kvinnors och mäns arbete i 
hemmet för att undersöka om det 
förekommer könsdiskriminering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 105
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att erkänna, i synnerhet 
kvinnors, yrkesverksamhet och icke-
yrkesrelaterad verksamhet som delar av 
”livscykeln”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 106
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 25
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att erkänna, i synnerhet 
kvinnors, yrkesverksamhet och icke-
yrkesrelaterad verksamhet som delar av 
”livscykeln”.

25. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna och institutionerna att
utvärdera möjligheten att ta hänsyn till
yrkesverksamhet och icke-yrkesrelaterad 
verksamhet i nationell socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 107
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa program för 
rehabilitering och social återanpassning 
för unga brottslingar och att tillämpa 
nolltolerans på det rättspolitiska området 
gentemot vuxna, oberoende av deras 
sociala ställning, som lockar ungdomar 
till brottslighet, bland annat genom att 
underlätta deras tillgång till tung 
narkotika, cannabis och andra skadliga 
ämnen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 108
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa program för 
rehabilitering och social återanpassning 

26. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa program för 
återanpassning i skolan och samhället för 



AM\875920SV.doc 53/61 PE470.088v01-00

SV

för unga brottslingar och att tillämpa 
nolltolerans på det rättspolitiska området 
gentemot vuxna, oberoende av deras 
sociala ställning, som lockar ungdomar till 
brottslighet, bland annat genom att 
underlätta deras tillgång till tung narkotika, 
cannabis och andra skadliga ämnen.

unga brottslingar och att tillämpa 
nolltolerans på det rättspolitiska området 
gentemot vuxna, oberoende av deras 
sociala ställning, som lockar ungdomar till 
brottslighet, bland annat genom att 
underlätta deras tillgång till tung narkotika, 
cannabis och andra skadliga ämnen.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa program för
rehabilitering och social återanpassning för 
unga brottslingar och att tillämpa 
nolltolerans på det rättspolitiska området 
gentemot vuxna, oberoende av deras 
sociala ställning, som lockar ungdomar till 
brottslighet, bland annat genom att 
underlätta deras tillgång till tung narkotika, 
cannabis och andra skadliga ämnen.

26. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa program för 
rehabilitering och social återanpassning för 
unga brottslingar och att tillämpa 
nolltolerans på det rättspolitiska området 
gentemot vuxna, oberoende av deras 
sociala ställning, som lockar ungdomar till 
brottslighet, bland annat genom att 
underlätta deras tillgång till narkotika.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta hänsyn till att 
flickor utgör ett mindretal bland 
ungdomsbrottslingar, och att erkänna 
behovet av att justera villkoren under 
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vilka kvinnliga ungdomsbrottslingar hålls 
frihetsberövade, döms och straffas.

Or. en

Ändringsförslag 111
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ägna särskild 
uppmärksamhet åt familjer och skolor, 
underårigas allmän-, vidare- och 
yrkesutbildning, barns fritidsaktiviteter, 
sysselsättningen, undervisning av 
underåriga, deras föräldrar, lärare och 
andra specialister om rättsliga 
förhållanden. Parlamentet vill vidare att 
medlemsstaterna tillhandahåller 
information om följderna av 
droganvändning för informella grupper 
av underåriga samt ger psykologiskt stöd 
till barn och deras föräldrar.

Or. lt

Ändringsförslag 112
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 26b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26b. Europaparlamentet uppmanar alla 
statliga, offentliga och privata 
institutioner, såsom skolor, skolkvakter, 
polis, stödorganisationer och andra, att 
vara lyhörda för skillnaderna mellan 
flickor och pojkar när det gäller 
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övervakning, förebyggande och 
bekämpande av ungdomsbrottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka sina åtgärder 
för att förebygga könsrelaterat våld hos 
unga och förbättra samarbetet mellan de 
personer och de olika miljöer som berörs 
av denna företeelse, såsom familjen, 
skolan, allmänna platser och medier. 
Parlamentet betonar betydelsen av att 
genomföra kampanjer för att öka 
medvetenheten om olika former av våld 
mot kvinnor, samt åtgärder för att bekämpa 
stereotyper.

27. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka sina åtgärder 
för att förebygga könsrelaterat våld hos 
unga och förbättra samarbetet mellan de 
personer och de olika miljöer som berörs 
av denna företeelse, såsom familjen, 
skolan, allmänna platser, medier och 
ungdomsföreningar. Parlamentet betonar 
betydelsen av att genomföra kampanjer för 
att öka medvetenheten om olika former av 
våld mot kvinnor, samt åtgärder för att 
bekämpa stereotyper.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka sina åtgärder 
för att förebygga könsrelaterat våld hos 
unga och förbättra samarbetet mellan de 
personer och de olika miljöer som berörs 
av denna företeelse, såsom familjen, 
skolan, allmänna platser och medier. 
Parlamentet betonar betydelsen av att 

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förstärka sina åtgärder för att förebygga 
könsrelaterat våld hos unga och förbättra 
samarbetet mellan de personer och de olika 
miljöer som berörs av denna företeelse, 
såsom familjen, skolan, allmänna platser 
och medier. Parlamentet betonar 
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genomföra kampanjer för att öka 
medvetenheten om olika former av våld 
mot kvinnor, samt åtgärder för att bekämpa 
stereotyper.

betydelsen av att genomföra kampanjer för 
att öka medvetenheten om olika former av 
våld mot kvinnor, samt åtgärder för att 
bekämpa stereotyper.

Or. en

Ändringsförslag 115
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka sina åtgärder 
för att förebygga könsrelaterat våld hos 
unga och förbättra samarbetet mellan de 
personer och de olika miljöer som berörs 
av denna företeelse, såsom familjen, 
skolan, allmänna platser och medier. 
Parlamentet betonar betydelsen av att 
genomföra kampanjer för att öka 
medvetenheten om olika former av våld 
mot kvinnor, samt åtgärder för att bekämpa 
stereotyper.

27. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka sina åtgärder 
för att förebygga könsrelaterat våld hos 
unga och förbättra samarbetet mellan de 
personer och de olika miljöer som berörs 
av denna företeelse, såsom familjen, 
skolan, allmänna platser och medier. 
Parlamentet betonar betydelsen av att 
genomföra kampanjer för att öka 
medvetenheten om olika former av våld 
mot kvinnor, samt åtgärder för att bekämpa 
stereotyper. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
upprätta en databas med 
rekommendationer för förebyggande av 
ungdomsbrottslighet.

Or. lt

Ändringsförslag 116
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja och främja de 
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handlingsprogram som lanserats inom 
ramen för den europeiska alliansen för 
familjen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att intensifiera 
utvecklingen av verktyg för att 
systematisera utbytet av bra metoder och 
forskning i denna fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar 
institutionerna att erkänna betydelsen av 
familjemedlemmars fostrande roll genom 
att inrikta sig på den roll som spelas av 
äldre personer som har lämnat 
arbetsmarknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 118
Sari Essayah

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla så 
familjeinriktade lösningsmodeller som 
möjligt i stället för centraliserad 
institutionsplacering, om barn och 
ungdomar måste omhändertas och 
placeras utanför familjen.

Or. fi
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Ändringsförslag 119
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet vill se 
medlemsstaterna införa skolbaserade 
program för förbättring av skolmiljön, 
konfliktlösning och medlingskunnande.

Or. en

Ändringsförslag 120
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
offentliga myndigheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att kvinnor och 
män i större utsträckning ska kunna 
besluta hur de vill förena familjeliv och 
yrkesliv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
offentliga myndigheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att kvinnor och 

29. Europaparlamentet uppmanar 
offentliga myndigheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att kvinnor och 
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män i större utsträckning ska kunna 
besluta hur de vill förena familjeliv och 
yrkesliv.

män ska kunna förena familjeliv och 
yrkesliv.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar
offentliga myndigheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att kvinnor och 
män i större utsträckning ska kunna 
besluta hur de vill förena familjeliv och 
yrkesliv.

29. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta nödvändiga åtgärder för att göra det 
möjligt för kvinnor och män att bättre
förena familjeliv och yrkesliv, bland annat 
genom att erbjuda lämplig mamma-, 
pappa- och föräldra- och vårdledighet, 
samt genom att säkerställa 
tillfredsställande tillgång till barnomsorg 
till överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 123
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
offentliga myndigheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att kvinnor och 
män i större utsträckning ska kunna besluta 
hur de vill förena familjeliv och yrkesliv.

29. Europaparlamentet uppmanar 
offentliga myndigheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att kvinnor och 
män i större utsträckning ska kunna besluta 
hur de vill förena familjeliv och yrkesliv, 
samtidigt som jämställdhetsprincipen 
respekteras.

Or. fr
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Ändringsförslag 124
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja en 
skattepolitik som tar hänsyn till 
ekonomiska skyldigheter, särskilt 
kostnader för olika former av barntillsyn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja en skattepolitik 
som tar hänsyn till ekonomiska 
skyldigheter, särskilt kostnader för olika 
former av barntillsyn.

30. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja en skattepolitik 
som uppmuntrar till att mer resurser 
avsätts till kostnader för olika former av 
barntillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 126
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
ytterligare öka medvetenheten om och 
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lansera informationskampanjer och 
program för internetsäkerhet. Först och 
främst bör dessa inrikta sig på att upplysa 
föräldrar om riskerna med barns 
obegränsade internetanvändning och hur 
de ska skyddas från olagligt och skadligt 
webbinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 127
Anna Záborská

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta positiva åtgärder som gynnar både 
kvinnor och män, särskilt för att 
underlätta för dem att återgå i arbete efter 
att under en period ha ägnat sig åt att ta 
hand om sina barn, genom att främja en 
politik för (åter)inträde på 
arbetsmarknaden och på så vis ge dem 
möjlighet att åter bli ekonomiskt 
oberoende.

Or. fr


