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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 1
Odniesienie 5

– uwzględniając Europejski traktat Rady Europy w sprawie wykonywania praw dzieci z 
dnia 25 stycznia 1996 r., w szczególności art. 1 oraz 3-9,

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 2
Odniesienie 13a (nowe)

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku strategii UE na rzecz 
praw dziecka” (COM(2006)367 wersja ostateczna),

Or. el
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 3
Odniesienie 17a (nowe)

– uwzględniając ostatnie sprawozdania roczne Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 4
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że przestępczość nieletnich z natury stanowi większe zagrożenie niż 
przestępczość dorosłych, ponieważ zjawisko to dotyka szczególnie wrażliwej części 
populacji i stwarza zagrożenie wykluczeniem społecznym i napiętnowaniem osób 
nieletnich w bardzo wczesnej fazie życia społecznego,

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 5
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że przestępczość nieletnich wpływa na spójność społeczną i bardzo 
wcześnie naraża nieletnich na ryzyko wykluczenia i przemocy, co prowadzi do
przestępczości w wieku dojrzałym,

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że przestępczość nieletnich z natury stanowi większe zagrożenie niż 
przestępczość dorosłych, ponieważ zjawisko to dotyka szczególnie wrażliwej części 
populacji w okresie rozwoju osobowego i stwarza zagrożenie wykluczeniem 
społecznym osób nieletnich w bardzo wczesnej fazie życia społecznego,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 7
Punkt A preambuły

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 8
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że przerywanie nauki stanowi jeden z czynników zwiększających 
ryzyko przestępczości nieletnich,

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 9
Punkt B preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 10
Punkt Ba preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że obecny sposób uzyskiwania i przedstawiania danych 
statystycznych dotyczących przestępczości nieletnich nie odpowiada ani 
rzeczywistym potrzebom ani obecnym warunkom, co czyni tym pilniejszą 
konieczność posiadania wiarygodnych danych na szczeblu krajowym,

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 11
Punkt Bb preambuły (nowy)

Bb. mając na uwadze, że niełatwo jest klasyfikować w oderwaniu od rzeczywistości 
przyczyny powodujące przestępczość nieletnich, ponieważ droga prowadząca ich do 
zachowań społecznie odbiegających od normy i w konsekwencji przestępczych w 
każdym przypadku wynika z indywidualnych szczególnych okoliczności tworzonych 
przez ich przeżycia i związanych z głównymi biegunami, wokół których rozwija się 
każde dziecko, tzn. rodziną, szkołą, gronem przyjaciół oraz w szerszym zakresie 
środowiskiem społeczno-gospodarczym, w którym żyje,

Or. el

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 12
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że przestępczość nieletnich staje się niepokojąca ze względu na 
masowy charakter, jaki obecnie przybiera z uwagi na obniżenie wieku wkraczania 
na drogę przestępczości oraz wzrost liczby występków popełnianych przez dzieci 
poniżej 13 roku życia,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 13
Punkt Ba preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że według państw członkowskich wskaźnik przestępczości 
nieletnich wynosi 15 do 22% ogółu przestępczości,

Or. fr

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 14
Punkt Ba preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że zjawisko to obejmuje jednostki coraz młodsze i których 
zachowanie jest coraz bardziej okrutne,
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Or. es

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 15
Punkt Bb preambuły (nowy)

Bb. mając na uwadze wzrost przemocy w środowisku szkolnym, gdzie uczniowie są 
prześladowani, poniżani i wyrzucani na margines przez ich własnych kolegów,

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 16
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że (skreślenie) przestępczość nieletnich jest powodowana głównie 
czynnikami ekonomicznymi i społeczno-środowiskowymi, wśród których znajdują się 
kruchość środowiska rodzinnego i niezdolność rodziców do spełniania obowiązków 
wychowawczych i opiekuńczych, przemoc, wykorzystywanie seksualne, 
prześladowanie, niepowodzenia w nauce, ubóstwo, wykluczenie społeczne lub 
dyskryminacja, uzależnienie od alkoholu i narkotyków czy wreszcie wpływ środków 
masowego przekazu,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 17
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że główne czynniki powodujące przestępczość nieletnich to: brak 
organizacji, komunikacji i właściwych wzorców w rodzinie, (skreślenie) problemy 
psychopatologiczne spowodowane przemocą i wykorzystywaniem seksualnym w 
rodzinie, nieprzekazywanie wartości społecznych w szkołach, a także ubóstwo, 
bezrobocie, wykluczenie społeczne i rasizm; mając na uwadze, że inne istotne 
czynniki to silna tendencja do naśladowania cechująca młodzież, której osobowość się 
rozwija, zaburzenia osobowości związane ze spożywaniem alkoholu i używaniem 
narkotyków oraz pokazywanie w mediach, na stronach internetowych i w grach 
komputerowych przykładów bezmyślnej, nadmiernej i niepotrzebnej przemocy,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 18
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że główne czynniki powodujące przestępczość nieletnich to: brak 
organizacji, komunikacji, brak przestrzegania zasad etycznych i moralnych oraz brak
właściwych wzorców w rodzinie, spowodowany częstą nieobecnością rodziców, 
problemy psychopatologiczne spowodowane przemocą i wykorzystywaniem 
seksualnym w rodzinie, nieprzekazywanie wartości etycznych i społecznych w 
szkołach, a także ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne i rasizm; mając na 
uwadze, że inne istotne czynniki to silna tendencja do naśladowania cechująca 
młodzież, której osobowość się rozwija, zaburzenia osobowości związane ze 
spożywaniem alkoholu i używaniem narkotyków oraz pokazywanie w mediach 
przykładów bezmyślnej, nadmiernej i niepotrzebnej przemocy,

Or. pl

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 19
Punkt Ca preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że migranci, zwłaszcza małoletni, podlegają w dużo większym 
stopniu kontroli społecznej, co może prowadzić do przypuszczeń, że problem 
przestępczości nieletnich dotyka w pierwszym rzędzie środowisk migrantów, nie zaś 
całego społeczeństwa, poglądu nie tylko błędnego, ale społecznie niebezpiecznego,

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 20
Punkt Cb preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że dwie „obecne” formy przestępczości nieletnich polegają na 
tworzeniu „gangów młodzieżowych” oraz na wzroście przemocy w środowisku 
szkolnym, zjawiskach o szczególnym nasileniu w niektórych państwach 
członkowskich i których badanie, a także ewentualne środki zaradcze, okazują się 
złożone,

Or. el
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 21
Punkt Ca preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że odbiegające od normy zachowanie młodzieży nie zawsze ma za 
przyczynę sytuację rodzinną,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 22
Punkt Cb preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że zbyt gwałtowne przerwanie głębokiej więzi istniejącej między 
dzieckiem podczas pierwszego roku jego życia a matką może pociągnąć za sobą 
poważne niedobory uczuciowe,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 23
Punkt Ca preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich okolice szkoły, a nawet 
podwórka szkolne, również w dzielnicach uprzywilejowanych, stały się strefami 
bezprawia (oferowanie narkotyków, przemoc - czasami z użyciem broni białej, 
różnego rodzaju wymuszenia i rozwój niebezpiecznych gier - patrz zjawisko „happy 
slapping” z umieszczaniem na stronach internetowych robionych telefonami 
komórkowymi zdjęć obrazujących sceny przemocy),

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 24
Punkt Cb preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że wzrost konsumpcji konopi i innych narkotyków i/lub alkoholu 
przez młodzież ma ścisły związek ze wzrostem przestępczości nieletnich,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 25
Punkt Cc preambuły (nowy)

Cc. mając na uwadze rozwój „band” (gangów) nastolatków lub młodzieży, których 
często łączy zachowanie antyspołeczne, przekraczające normy czy wręcz przestępcze,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 26
Punkt Cd preambuły (nowy)

Cd. mając na uwadze publikowane w niektórych państwach członkowskich opracowania 
i artykuły ujawniające wzrost liczby przypadków przemocy stosowanej przez młodzież 
wobec rodziców oraz bezsilność, w jakiej znajdują się ci ostatni,

Or. fr

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 27
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że w ostatnich latach miały miejsce postępujące zmiany krajowych 
przepisów prawa karnego odnoszących się do nieletnich i że zmiany te powinny być 
nakierowane nie tylko na karę pozbawienia wolności -przy założeniu, że ta ostatnia 
jest uważana za konieczną - ale także na resocjalizację i przyjęcie innych środków 
terapeutycznych; że należy jednak podkreślić, że (skreślenie) wdrożenie tych nowych 
środków jest często niewykonalne z uwagi na brak odpowiedniej nowoczesnej 
infrastruktury i odpowiednio przeszkolonego personelu, a także niedostateczne 
zaangażowanie społeczeństwa i ograniczone środki finansowe,

Or. es
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 28
Punkt Da preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że rozmiar takich zjawisk jak powstawanie gangów 
młodzieżowych spowodował w niektórych państwach członkowskich wzmożenie 
surowości prawa karnego dla nieletnich oraz powrót do tradycyjnych kar 
pozbawienia wolności w zakładach karnych,

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 29
Punkt Db preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że ustawodawstwo poszczególnych krajów ma tendencję do 
karania czynów i zachowań nieletnich, pomimo że nie są one uważane za występki w 
przypadku dorosłych, co tym bardziej umacnia kontrolę karną i społeczną ze szkodą 
dla nieletnich, ale także prowadzi do nadmiernego karania ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i trudności okolicznościowych integracji społecznej młodzieży,

Or. el

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 30
Punkt Da preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze statystyki publikowane w niektórych państwach członkowskich 
ujawniające, że 80% nieletnich ukaranych za pierwszy występek nie popełnia ich 
więcej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 31
Punkt Db preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że nieletni recydywiści są chronieni przez ustawodawstwo 
dotyczące przestępczości nieletnich i że często są łącznikami dla sieci przestępczości 
zorganizowanej,
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Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 32
Punkt Ea preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że lawina obrazów scen skrajnej przemocy i pornograficznych w 
telewizji i internecie, a także wykorzystywanie przez środki masowego przekazu 
obrazu nieletnich przestępców i ofiar graniczą często z naruszaniem podstawowych 
praw dziecka i przyczyniają się do banalizowania przemocy, 

Or. el

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 33
Punkt Ea preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze znaczny wpływ środków komunikacji i audiowizualnych takich jak 
gry, telewizja i internet na zachowanie dzieci i młodzieży,

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 34
Ustęp 1

1. podkreśla, że jedynym sposobem skutecznej walki z przestępczością nieletnich jest 
przyjęcie na szczeblu krajowym i europejskim zintegrowanej strategii zawierającej 
następujące trzy zasady przewodnie: prewencja, środki karne o celu edukacyjnym, 
działania mające na celu resocjalizację i integrację nieletnich przestępców;

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 35
Ustęp 1

1. podkreśla, że jedynym sposobem skutecznej walki z przestępczością nieletnich jest 
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przyjęcie na szczeblu krajowym i europejskim zintegrowanej strategii zawierającej 
następujące trzy zasady przewodnie: prewencja, integracja społeczna całej młodzieży i 
środki prawodawcze;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 36
Ustęp 1a (nowy)

1a. podkreśla również znaczenie rozwijania w państwach członkowskich w ramach 
walki z przestępczością nieletnich środków przewidujących kary alternatywne w 
stosunku do kary pozbawienia wolności w zależności od powagi występku, wieku 
winnego, jego osobowości i dojrzałości;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 37
Ustęp 3

3. jest zdania, że konieczność skutecznej walki z przestępczością nieletnich sprawia, że 
konieczna jest zintegrowana i efektywna polityka obejmująca szkołę, społeczeństwo, 
rodzinę i szkolnictwo, która przyczyni się do przekazywania wartości społecznych i 
obywatelskich oraz do wczesnej socjalizacji młodzieży, jak również politykę na rzecz 
walki z wykluczeniem społecznym i biedą, ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa 
wśród dzieci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 38
Ustęp 2

2. podkreśla kluczowe znaczenie bezpośredniego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron w społeczeństwie w planowanie i wdrażanie zintegrowanej 
strategii krajowej, którą powinny współtworzyć: centralna administracja państwowa, 
władze regionalne i lokalne, kierownictwo wspólnoty szkolnej, rodzina, organizacje 
pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie i wszyscy obywatele; utrzymuje również 
znaczenie dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, które umożliwiają 
wdrażanie skutecznych środków na rzecz walki z przestępczością nieletnich;
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Or. el

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 39
Ustęp 2

2. podkreśla kluczowe znaczenie bezpośredniego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron w społeczeństwie w planowanie i wdrażanie zintegrowanej 
strategii krajowej, którą powinny współtworzyć: centralna administracja państwowa, 
władze regionalne i lokalne, szkoła, rodzina, organizacje pozarządowe, zwłaszcza 
zajmujące się młodzieżą, społeczeństwo obywatelskie i wszyscy obywatele; podkreśla 
również znaczenie dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, które 
umożliwiają wdrażanie skutecznych środków na rzecz walki z przestępczością 
nieletnich;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
Ustęp 2

2. podkreśla kluczowe znaczenie bezpośredniego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron w społeczeństwie w planowanie i wdrażanie zintegrowanej 
strategii krajowej, którą powinny współtworzyć: centralna administracja państwowa, 
władze regionalne i lokalne, szkoła, rodzina, organizacje pozarządowe i religijne,
społeczeństwo obywatelskie i wszyscy obywatele; podkreśla również znaczenie 
dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, które umożliwiają wdrażanie 
skutecznych środków na rzecz walki z uzależnieniami i przestępczością nieletnich;

Or. pl

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 41
Ustęp 2

2. podkreśla kluczowe znaczenie bezpośredniego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron w społeczeństwie w planowanie i wdrażanie zintegrowanej 
strategii krajowej, którą powinny współtworzyć: centralna administracja państwowa, 
władze regionalne i lokalne, szkoła, rodzina, organizacje pozarządowe, społeczeństwo 
obywatelskie (skreślenie); podkreśla również znaczenie dysponowania odpowiednimi 
środkami finansowymi, które umożliwiają wdrażanie skutecznych środków na rzecz 
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walki z przestępczością nieletnich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 42
Ustęp 3

3. jest zdania, że konieczność skutecznej walki z przestępczością nieletnich sprawia, że 
konieczna jest zintegrowana i efektywna polityka obejmująca szkołę, społeczeństwo, 
rodzinę i szkolnictwo państwowe, jak również politykę na rzecz walki z 
wykluczeniem społecznym, zmniejszenia nierówności społecznej i ukierunkowaną 
na lepszą spójność gospodarczą i społeczną oraz bardziej sprawiedliwy rozdział 
dochodów;

Or. pt

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 43
Ustęp 3a (nowy)

3a. jest zdania, że zapobieganie przestępczości nieletnich powinno odbywać się na trzech 
głównych poziomach: pierwszorzędnym, dotyczącym wszystkich obywateli; 
drugorzędnym, obejmującym przestępców nieletnich okazjonalnych lub 
potencjalnych i wreszcie trzeciorzędnym, dotyczącym nieletnich trwających przy 
zachowaniach przestępczych i mającym na celu polożenie kresu tym ostatnim;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 44
Ustęp 3b (nowy)

3b. zachęca państwa członkowskie do przyznania szczególnej pomocy rodzinom 
stojącym wobec problemów materialnych i społecznych; podkreśla, że przyjęcie 
środków mających na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie 
mieszkania i żywności, zagwarantowany wszystkim członkom rodziny, poczynając od 
dzieci, dostęp do podstawowego wykształcenia i opieki zdrowotnej, jak również 
działania zmierzające do zagwarantowania członkom tych rodzin sprawiedliwego 
dostępu do rynku pracy i do życia społecznego, ekonomicznego i politycznego 
przyczynią się do zagwarantowania zdrowego i uczciwego środowiska rodzinnego 
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dla rozwoju i pierwszej socjalizacji dzieci;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 45
Ustęp 3c (nowy)

3c . podkreśla szczególną rolę szkoły i wspólnoty szkolnej w kształtowaniu osobowości 
dzieci i młodzieży; podkreśla, że dwie zasadnicze cechy charakterystyczne dzisiejszej 
szkoły, tzn. różnorodność kulturowa i podziały klasowe mogą doprowadzić, wobec 
braku koniecznych w systemie kształcenia struktur w zakresie interwencji 
pomocowej oraz kontaktu z uczniami, do zjawisk przemocy szkolnej i powstania 
wrogiego środowiska wśród uczniów agresywnych, przyjmujących rolę kata, i 
uczniów-ofiar;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 46
Ustęp 3d (nowy)

3d. zachęca w tym kontekście państwa członkowskie do sformułowania pod adresem 
władz szkolnych koniecznych wytycznych na rzecz stworzenia nowoczesnej 
procedury rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym dzięki instancjom 
mediacyjnym, w których zasiadaliby wspólnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i 
właściwe służby lokalnego kierownictwa;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 47
Ustęp 3e (nowy)

3e. uważa, że niezbędne jest zapewnienie nauczycielom odpowiedniego szkolenia 
umożliwiającego im radzenie sobie z niejednorodnością klas, stosowanie pedagogiki 
nie będącej moralizatorską, lecz zapobiegawczą i opartą na solidarności oraz 
zapobieganie piętnowaniu i marginalizacji zarówno nieletnich przestępców, jak i 
tych spośród uczniów, którzy są ich ofiarami;

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 48
Ustęp 3f (nowy)

3f. wzywa poza tym państwa członkowskie do włączenia do polityki edukacyjnej 
przyznawania wsparcia psychologicznego i doradztwa szczególnie przeznaczonych 
dla dzieci mających problemy resocjalizacyjne, możliwości udzielania pomocy 
medycznej w każdym obiekcie szkolnym, wyznaczania pracownika socjalnego 
przydzielanego do każdego przypadku w ograniczonej liczbie obiektów szkolnych, 
socjologa-kryminologa, pedopsychiatry i ekspertów w dziedzinie przestępczości 
dziecięcej, ścisłej kontroli spożywania alkoholu i używania narkotyków przez 
uczniów, walki z wszelkiego rodzaju dyskryminacją wobec członków wspólnoty 
szkolnej, wyznaczenia wspólnotowego mediatora będącego łącznikiem między szkołą 
a Wspólnotą, a także współpracy między poszczególnymi wspólnotami szkolnymi w 
zakresie opracowywania i realizacji programów przeciw przemocy; 

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 49
Ustęp 3g (nowy)

3g. wzywa państwa członkowskie i właściwe władze regulacyjne na szczeblach krajowym 
i regionalnym do wzmożonego czuwania nad ścisłym przestrzeganiem 
wspólnotowych i krajowych przepisów dotyczących sygnalizowania treści 
programów telewizyjnych i innych mogących zawierać sceny szczególnie gwałtowne 
lub niepolecane dla nieletnich; wzywa poza tym państwa członkowskie do 
opracowania w porozumieniu z kierownictwem środków masowego przekazu „mapy 
drogowej” mającej na celu ochronę praw dziecka, a szczególnie nieletnich 
przestępców, i zakładającej zakaz rozpowszechniania scen skrajnej przemocy w 
pewnych godzinach dnia oraz ujawniania tożsamości nieletnich zamieszanych w 
działania przestępcze;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 50
Ustęp 3h(nowy)

3h. podkreśla, że środki masowego przekazu mogą odegrać ważną rolę w zapobieganiu 
przestępczości nieletnich, podejmując inicjatywy w dziedzinie informowania i 
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uwrażliwiania publiczności i rozpowszechniając wysokiej jakości programy 
podkreślające pozytywny udział młodzieży we wszystkim, kontrolując jednocześnie 
rozpowszechnianie scen przemocy, pornografii i spożywania narkotyków, a wszystko 
to w oparciu o porozumienia włączone do „mapy drogowej” mającej na celu 
ochronę praw dzieci;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 51
Ustęp 3i (nowy)

3i. jest zdania, że mogłyby pożytecznie przyczynić się do normalnego włączania 
nieletnich przestępców do społeczeństwa: stworzone dla nich szkolenie zawodowe, 
gwarancja, że nie będą przedmiotem dyskryminacji na rynku pracy (np. zwalniając, 
młodzież poniżej 21 roku życia z obowiązku przedstawiania ewentualnym 
pracodawcom wyciągu z rejestru skazanych ), a także umocnienie roli organizacji 
związkowych, ugrupowań pracodawców i wszystkich osób odpowiedzialnych na 
szczeblach lokalnym i regionalnym zaangażowanych w dialog społeczny na temat 
sposobów zagwarantowania włączenia zawodowego i integracji nieletnich 
przestępców; 

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 52
Ustęp 3j (nowy)

3j. zaleca państwom członkowskim umocnienie roli i podniesienie jakości ośrodków 
młodzieżowych uważanych za miejsca wymiany dla młodych ludzi i podkreśla, że 
integracja młodocianych przestępców w tych miejscach przyczyni się do ich 
resocjalizacji i umocni w nich uczucie przynależności do zdrowej warstwy 
społeczeństwa; 

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 53
Ustęp 3k (nowy)

3k. wzywa państwa członkowskie do uaktualnienia środków sądowych i 
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ustawodawczych w dziedzinie przestępczości nieletnich poprzez ich 
dekryminalizację, depenalizację, odsądowienie i wyłączenie z ram instytucyjnych; 
zaleca w tym kontekście ograniczenie do minimum środków towarzyszących 
pozbawieniu wolności i całkowitemu lub częściowemu zamknięciu odnośnego 
nieletniego poprzez zastąpienie ich środkami o charakterze pedagogicznym, do 
których w szerokiej mierze będą mogli uciekać się sędziowie krajowi: oferowanie 
prac użyteczności publicznej, resocjalizacja i intermediacja z ofiarami, kursy 
szkolenia zawodowego i prowadzenia, staże przeznaczone dla osób uzależnionych od 
narkotyków lub alkoholu; 

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 54
Ustęp 3l (nowy)

3l. zachęca państwa członkowskie do przyjmowania nowych innowacyjnych środków 
mających na celu sądową odpowiedź na problemy: bezpośredni udział rodziców i 
kuratorów nieletniego w procedurze karnej - od momentu wniesienia skargi do 
chwili wydania wyroku - uzupełniony resocjalizacją i intensywną pomocą 
psychologiczną, wybór rodziny zastępczej upoważnionej w razie potrzeby do 
wychowania nieletniego i wsparcie, z punktu widzenia doradztwa i informacji, dla 
rodziców, nauczycieli i uczniów w przypadku stwierdzenia gwałtownych zachowań u 
nieletnich w środowisku szkolnym; 

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 55
Ustęp 3m (nowy)

3m. wzywa państwa członkowskie do zaplanowania w ramach zintegrowanego podejścia 
do przestępczości nieletnich specjalnych niezależnych środków budżetowych 
przewidzianych na przyjęcie działań zapobiegających przestępczości nieletnich, 
zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na programy integracji 
społecznej i zawodowej młodzieży oraz wzrostu środków nakierowanych na odnowę i 
modernizację struktur przyjmujących młodocianych przestępców na szczeblu 
centralnym i regionalnym, a także na specjalistyczne szkolenia i kształcenie 
ustawiczne wszystkich odnośnych profesjonalistów i osób odpowiedzialnych;

Or. el
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Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 56
Ustęp 3a (nowy)

3a. zwraca uwagę państw członkowskich na specyficzną rolę rodziny na każdym etapie 
tej walki i wzywa je do ustanowienia odpowiedniego wsparcia dla rodziców;

Or. en

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 57
Ustęp 3a (nowy)

3a. zachęca państwa członkowskie do udostępnienia zasobów niezbędnych do 
rozszerzenia usług skutecznej pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i 
socjalnego, włączając w to punkty kontaktowe dla rodzin dotkniętych 
przestępczością nieletnich;

Or. de

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 58
Ustęp 3a (nowy)

3a. jest zdania, że zapobieganie przestępczości nieletnich wymaga również polityki 
publicznej w innych dziedzinach, w tym w mieszkalnictwie, zatrudnieniu, 
szkoleniach zawodowych, spędzaniu czasu wolnego i wymianie młodzieżowej; 

Or. pt

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 59
Ustęp 3a (nowy)

3a. przypomina, że w dziedzinie przestępczości nieletnich przebieg procedury sądowej, 
czas jej trwania, wybór zastosowanej kary oraz jej późniejsze wykonanie muszą 
kierować się zasadami nadrzędnego dobra dziecka i poszanowania prawa 
proceduralnego; w związku z tym podkreśla, że sądzenie nieletniego jak dorosłego 
powinno być zastrzeżone dla występków najpoważniejszych oraz że kary więzienia 
mają być stosowane jedynie w ostateczności i być wykonywane w infrastrukturach 
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przystosowanych dla młodocianych przestępców;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 60
Ustęp 3b (nowy)

3b. przypomina, że środki represjonujące przestępczość nieletnich muszą mieć na celu 
właściwą równowagę między koniecznością ukarania niewłaściwego zachowania i 
koniecznością nienarażania na szwank integracji społecznej młodocianego 
przestępcy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 61
Ustęp 3a (nowy)

3a. jest zdania, że należy ustalić serię ograniczeń i konkretnych środków, które rodziny, 
wychowawcy i społeczeństwo muszą przekazywać młodzieży od najwcześniejszych 
lat;

Or. es

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 62
Ustęp 4

4. apeluje do państw członkowskich, aby we współpracy z Komisją sporządziły 
i bezzwłocznie przyjęły minimalne standardy i zasady dotyczące walki z 
przestępczością nieletnich, zwłaszcza w środowisku szkolnym, obowiązujące we 
wszystkich państwach członkowskich; standardy te powinny opierać się na trzech 
podstawowych filarach, którymi są prewencja, środki karne o celu edukacyjnym, 
integracja społeczna i resocjalizacja, stworzone w oparciu o zasady uznane na 
szczeblu międzynarodowym w ramach reguł pekińskich i wskazań z Rijadu, a także 
innych międzynarodowych konwencji w tej dziedzinie; podkreśla pilną konieczność 
zwalczania absencji i wykluczenia w szkole;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 63
Ustęp 4

4. apeluje do państw członkowskich, aby we współpracy z Komisją sporządziły 
i bezzwłocznie przyjęły minimalne standardy i zasady dotyczące walki z 
przestępczością nieletnich obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich; 
standardy te powinny opierać się na trzech podstawowych filarach, którymi są 
prewencja, karanie i resocjalizacja (skreślenie), stworzone w oparciu o zasady uznane 
na szczeblu międzynarodowym w ramach reguł pekińskich i wskazań z Rijadu, ONZ-
owskiej Konwencji praw dziecka, a także innych międzynarodowych konwencji w tej 
dziedzinie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 64
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla, że niektóre kategorie młodocianych przestępców (członkowie mniejszości 
etnicznych, młode kobiety i bandy przestępców) mogą wymagać specjalnych 
programów interwencyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 65
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla, iż jednym z elementów prewencji i walki z przestęczościa nieletnich jest 
wyeliminowanie przemocy ze srodków masowego przekazu; apeluje w związku z tym 
o określenie europejskich standardów mających na celu ograniczenie propagowania 
przemocy zarówno w mediach audio-wizualnych, jak i drukowanych;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 66
Ustęp 5

5. considère que l’objectif fondamental d’une approche réformiste européenne commune 
doit être l’élaboration de modèles d’interventions extrajudiciaires visant à remédier à 
la délinquance des mineurs et à gérer celle-ci, le recours à des mesures d’enfermement 
et à des sanctions pénales ne devant intervenir qu’en tout dernier recours et lorsque 
cela est jugé absolument nécessaire;jest zdania, że modele interwencji pozasądowej 
mające na celu walkę z przestępczością nieletnich i kontrolowanie jej stosowane 
przez państwa członkowskie przez ostatnie 15 lat nie działały dobrze, bądź to z 
powodu braku środków finansowych i kompetentnego personelu, bądź też braku 
woli zainteresowanych podmiotów, bądź wreszcie z powodu specyficznych wad 
istniejących systemów; uważa, że pozbawienie wolności (skreślenie) powinno być 
stosowane w ostateczności – wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne;
podkreśla znaczenie internatów oraz internatów wzmocnionego nadzoru w 
przypadkach przestępstw drobnych lub popełnionych po raz pierwszy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 67
Ustęp 5

5. jest zdania, że (skreślenie) wspólne europejskie podejście (skreślenie) powinno 
uwzględniać określenie modeli interwencji pozasądowej umożliwiającej zapobieganie 
i walkę z przestępczością nieletnich, zwłaszcza poprzez zaangażowanie i nałożenie 
obowiązków na odpowiedzialne osoby dorosłe;

Or. fr

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 68
Ustęp 5

5. jest zdania, że (skreślenie) celem wspólnego europejskiego podejścia (skreślenie) 
powinno być określenie modeli interwencji pozasądowej umożliwiającej walkę z 
przestępczością nieletnich i kontrolowanie jej, oraz że pozbawienie wolności i środki 
karne powinny być stosowane w ostateczności – wyłącznie wtedy, gdy jest to 
bezwzględnie konieczne;

Or. es
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Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 69
Ustęp 5a (nowy)

5a. uważa, że wśród celów musi znajdować się rozwijanie polityki komunikacyjnej 
umożliwiającej uwrażliwienie społeczeństwa na problemy i popierającej poza tym te 
środki masowego przekazu, których planowanie programów nie skupia się wyłącznie 
na programach obrazujących przemoc; 

Or. es

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 70
Ustęp 5b (nowy)

5b. przypomina, że zarówno rodziny, jak i szkoły oraz społeczeństwo w ogóle muszą 
uczestniczyć w walce z rosnącym zjawiskiem przemocy młodzieży;

Or. es

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 71
Ustęp 5c (nowy)

5c . jest zdania w związku z tym, że należy ustanowić współpracę operacyjną na 
wszystkich szczeblach, od europejskiego po regionalny, gdyż instancje i agencje 
różnego rodzaju uczestniczą w zapobieganiu, karaniu i integracji; 

Or. es

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 72
Ustęp 5a (nowy)

5a. uważa, że przyłączenie młodzieży do wszystkich kwestii i decyzji z nią związanych i 
jej uczestnictwo w nich są niezbędne, jeżeli ma nastąpić określenie wspólnych 
rozwiązań zakończonych sukcesem; że z tego też powodu należy czuwać nad tym, 
aby występujący w sądach dla dzieci asesorzy mieli nie tylko doświadczenie w 
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dziedzinie edukacji młodzieży, ale także odbyli szkolenie uwrażliwiające ich na 
problem przemocy i młodzieży;

Or. de

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 73
Ustęp 5a (nowy)

5a. zachęca państwa członkowskie do przewidzenia w ich polityce krajowej 
wprowadzenia rocznego urlopu rodzicielskiego, umożliwiającego rodzinom, które 
sobie tego życzą, postawienie na pierwszym planie początkowego wychowania ich 
dziecka, mającego podstawowe znaczenie w jego rozwoju uczuciowym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 74
Ustęp 7

7. attire l'attention de la Commission, mais également des autorités nationales, sur 
l'importance dévolue aux meilleures pratiques à l'échelle nationale, propres à mobiliser 
l'ensemble de la société et comprenant des actions et interventions positives de la part 
des associations de parents d'élèves dans les écoles et d'habitants de quartiers, ainsi 
que des accords de coopération entre autorités policières, établissements scolaires, 
autorités locales et services sociaux à l'échelon local, et des stratégies nationales et 
programmes de soutien des jeunes à l'échelle nationale;zachęca Komisję i władze 
krajowe i lokalne państw członkowskich do inspirowania się najlepszymi praktykami 
mającymi miejsce w krajach Unii, ponieważ umożliwiają one aktywizację całego 
społeczeństwa oraz pozytywne działania i interwencje ze strony stowarzyszeń 
rodziców i organizacji pozarządowych w szkołach, jak również społeczności 
mieszkańców; zachęca również do sporządzenia bilansu prób prowadzonych w 
państwach członkowskich, a dotyczących umów o współpracy pomiędzy policją, 
instytucjami edukacyjnymi, władzami lokalnymi, placówkami socjalnymi na szczeblu 
lokalnym przy zachowaniu zasady wspólnej poufności, a także strategii krajowych i 
krajowych programów na rzecz młodzieży; zachęca państwa członkowskie do 
inspirowania się najlepszymi mającymi w nich miejsce praktykami w celu walki z 
niepokojącym wzrostem spożycia narkotyków przez nieletnich oraz ze związaną z 
tym przestpczością, a także najlepszymi rozwiązaniami do stosowania w przypadkach 
konsumpcji problematycznej, zwłaszcza w dziedzinie opieki medycznej;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 75
Ustęp 7

7. zwraca uwagę Komisji i władz krajowych na znaczenie najlepszych praktyk na 
szczeblu krajowym, ponieważ umożliwiają one aktywizację całego społeczeństwa 
oraz pozytywne działania i interwencje ze strony stowarzyszeń rodziców w szkołach, 
jak również społeczności mieszkańców; podkreśla również znaczenie umów o 
współpracy pomiędzy policją, instytucjami edukacyjnymi, władzami lokalnymi, 
organizacjami młodzieżowymi i placówkami socjalnymi na szczeblu lokalnym, a 
także strategii krajowych i krajowych programów na rzecz młodzieży;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 76
Ustęp 7

7. zwraca uwagę Komisji i władz krajowych na znaczenie najlepszych praktyk na 
szczeblu krajowym, ponieważ umożliwiają one aktywizację całego społeczeństwa 
oraz pozytywne działania i interwencje ze strony stowarzyszeń rodziców w szkołach, 
gdzie powinno się nauczać zasad etycznych i empatii, jak również społeczności 
mieszkańców; podkreśla również znaczenie umów o współpracy pomiędzy policją, 
instytucjami edukacyjnymi, władzami lokalnymi, placówkami socjalnymi na szczeblu 
lokalnym, a także strategii krajowych i krajowych programów na rzecz młodzieży;

Or. pl

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 77
Ustęp 7a (nowy)

7a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wykorzystanie istniejących 
europejskich środków i programów, włączając do nich działania mające na celu 
walkę z przestępczością nieletnich i zapobieganie temu zjawisku, a także 
zapewnienie normalnej integracji społecznej przestępców i ofiar; w związku z tym 
zwraca uwagę na:

• program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (2007-2013), 
zasadniczo ukierunkowany na zapobieganie przestępczości i ochronę ofiar,
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• program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (2007-2013), 
mający na celu popieranie współpracy sądowej w sprawach karnych w oparciu o 
wzajemne uznawanie i zaufanie, zintensyfikowanie kontaktów i wymianę informacji 
między właściwymi władzami krajowymi,

• program DAPHNE III na rzecz walki z przemocą wobec dzieci i młodzieży,

• program „Młodzież w działaniu” (2007-2013), którego naczelnym priorytetem jest 
pomoc młodym mającym mniejsze możliwości lub pochodzącym z mniej 
uprzywilejowanych środowisk,

• działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Equal na 
rzecz wzmożenia integracji społecznej i walki z dyskryminacją oraz ułatwiania 
dostępu do rynku pracy mniej uprzywilejowanym osobom,

• inicjatywę Urbact popieraną przez UE, skupiającą się na wymianie najlepszych 
praktyk między europejskimi miastami w perspektywie stworzenia otoczenia bardziej 
znośnego dla mieszkańców i zawierajacą działania mające na celu stworzenie 
bezpieczniejszego dla młodzieży środowiska miejskiego oraz działania nakierowane 
na integrację społeczną młodzieży najmniej uprzywilejowanej, ich socjalizację i 
uczestnictwo;

• inicjatywy międzypaństwowe, takie jak „Let bind safe net for children and youth at 
risk”, skupiające się na przyjmowaniu środków na rzecz dzieci i młodzieży będących 
w niebezpieczeństwie lub znajdujących się w warunkach wykluczenia społecznego, a 
w których mogą i muszą brać udział partnerzy z możliwie największej liczby państw 
członkowskich,

• europejską linię telefoniczną dla zaginionych dzieci, wśród których znajdują się 
ofiary przestępczości nieletnich;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 78
Ustęp 7b (nowy)

7b. podkreśła, że dyrektywa „Telewizja bez granic” ustala konkretne granice dla 
projekcji scen gwałtownych i, ogólniej, scen niepolecanych przy resocjalizacji dzieci, 
co stanowi odpowiedni środek zapobiegający przemocy nieletnich i wobec 
nieletnich; wzywa Komisję do podjęcia działań dodatkowych w tym kierunku, 
rozciągając zobowiązanie na sektor telefonii komórkowej i Internet; działania te 
będą musiały stanowić podstawowy priorytet polityczny w ramach wspomnianego 
komunikatu Komisji na temat praw dziecka;

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 79
Ustęp 7c (nowy)

7c . wyraża zadowolenie z powodu wejścia w życie europejskich ram samoregulacji 
przedsiębiorstw europejskich na rzecz bezpieczniejszego wykorzystywania telefonów 
komórkowych przez dzieci i młodzież i podkreśla, że informowanie i uwrażliwianie 
dotyczące bezpiecznej nawigacji w internecie oraz bezpiecznego wykorzystywania 
telefonów komórkowych muszą w związku z tym być przedmiotem propozycji 
konkretnych i przymuszających na szczeblu europejskim; 

Or. el

Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 80
Ustęp 7a (nowy)

7a. wyraża zadowolenie z istnienia krajowych inicjatyw zawierających pozytywne 
działania integracyjne, jak np. działający już w niektórych regionach (Rioja) 
„wychowawcy pozaszkolni”;

Or. es

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 81
Ustęp 8a (nowy)

8a. zwraca się do Komisji o zachęcanie do uruchomienia europejskiego bezpłatnego 
numeru telefonicznego dla dzieci i młodzieży mających problemy, gdyż takie numery 
mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zapobiegania przestępczości nieletnich;

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 82
Ustęp 9

9. wzywa Komisję, aby po sporządzeniu niezbędnych analiz na szczeblu europejskim 
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przedłożyła wniosek dotyczący zintegrowanego programu wspólnotowego 
zawierającego przepisy dotyczące prewencji, wsparcia dla inicjatyw organizacji 
pozarządowych i współpracy pomiędzy krajami, jak również środków na programy 
pilotażowe na szczeblu regionalnym i lokalnym; przepisy zawarte we wniosku winny 
być oparte na najlepszych praktykach krajowych i powinny mieć na celu 
rozpowszechnianie tych praktyk w całej Europie, powinny również uwzględniać 
wymogi dotyczące szkolenia i infrastruktury socjalnej i pedagogicznej;

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 83
Ustęp 1010. podkreśla, że należy bezzwłocznie określić na szczeblu wspólnotowym dwa 

podstawowe kierunki działań:

• zapewnienie środków na działania prewencyjne w ramach istniejących programów 
wspólnotowych oraz utworzenie w budżecie nowego działu dotyczącego 
zintegrowanych działań i sieci mających na celu walkę z przestępczością nieletnich i 
przeznaczonego na przyczynianie się do integracji społecznej młodzieży,

• opublikowanie analizy, a następnie komunikatu Komisji w sprawie skali 
przedmiotowego zjawiska w Europie oraz podjęcie za pośrednictwem sieci 
ekspertów krajowych odpowiednich przygotowań do sporządzenia zintegrowanego 
programu ramowego na rzecz walki z przestępczością nieletnich;

Or. en

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 84
Ustęp 11 tiret 3

• wymiana najlepszych praktyk na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym 
przy uwzględnieniu bardzo pozytywnych doświadczeń zebranych w ramach 
programu przeciw przemocy DAPHNE, który można zacytować jako przykład 
„najlepszych praktyk” poprzez liczne skuteczne projekty przeciw przemocy;

Or. de
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 85
Ustęp 11 tiret 4

• zagwarantowanie, że głównym celem przedmiotowych działań i praktyk jest ochrona 
dzieci i młodzieży oraz nauka powinności i przywracanie na drogę prawa,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 86
Ustęp 11 tiret 4

• zagwarantowanie, że głównym celem przedmiotowych działań i praktyk jest 
nadrzędny interes dziecka, a także ochrona dzieci i młodzieży,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 87
Ustęp 11 tiret 4a (nowe)

• odpowiednie wsparcie dla rodziców;

Or. en

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 88
Ustęp 11 tiret 5

• opracowanie europejskiego modelu ochrony młodzieży, koncentrującego się na 
szybkim nakładaniu odpowiednich sankcji już w momencie pierwszego występku bez 
względu na pochodzenie społeczne odnośnych nieletnich oraz na zapewnieniu
młodym ludziom odpowiedniej opieki społecznej,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Esther Herranz García

Poprawka 89
Ustęp 11 tiret 5

• opracowanie europejskiego modelu ochrony młodzieży, koncentrującego się na 
promowaniu wartości związanych z poszanowaniem i równością, a także 
promowaniu praw i obowiązków dla wszystkich;

Or. es

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 90
Ustęp 11 tiret 5

– opracowanie europejskiego modelu ochrony młodzieży, koncentrującego się nie na 
karaniu, ale na zapewnieniu młodym ludziom odpowiedniej opieki społecznej i 
edukacyjnej,

Or. pl

Poprawkę złożyła Lissy Gröner

Poprawka 91
Ustęp 11 tiret 6

• opracowanie programów kształcenia i szkolenia zawodowego nieletnich, które ułatwią 
ich integrację ze społeczeństwem oraz wprowadzenie rzeczywistej równości szans za 
pośrednictwem kształcenia ustawicznego dla wszystkich; szkolenie będące ponad 
wszystko skutecznym dla każdego oraz realizacja celów barcelońskich stanowią 
warunek wstępny wszelkiego skutecznego zapobiegania przemocy;

Or. de

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 92
Ustęp 11 tiret 6

• opracowanie programów kształcenia i szkolenia zawodowego nieletnich, które ułatwią 
ich integrację ze społeczeństwem i wsparcie dla istniejących inicjatyw realizowanych 
w tym kontekście przez organizacje młodzieżowe;
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Or. en

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda i Hiltrud Breyer

Poprawka 93
Ustęp 11 tiret 8

• utworzenie sieci właściwych instytucji instancji lokalnych i regionalnych, organizacji 
młodzieżowych oraz oświatowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 94
Ustęp 11 tiret 8a (nowe)

– zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój osobowy oparty o wartości chrześcijańskie;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 95
Ustęp 12 tiret 4

skreślone

Or. pl


