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Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 1
Съображение A a (ново)

Aa. като има предвид, че употребата на наркотици е свързана с предаването на  
HIV- инфекцията по полов път, както и увеличения риск за жените, 

Or. en

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 2
Съображение A б (ново)

Aб. като има предвид, че НПО имат съществена роля за насърчаване 
участието на всички граждани, като чрез дейността си дават израз на 
нуждите на хора и групи, в положение на маргинализация, дискриминация, 
бедност и социално изключване,

Or. en
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Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 3
Съображение A a (ново)

Aa. като има предвид, че при подрастващите момичета и жените  употребата 
на наркотици може да доведе до специфични рискове за здравето, по-
специално до проблеми, свързани с бременността и възможността за 
забременяване,

Or. en

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 4
Съображение A б (ново)

Aб. като има предвид, че е налице значително нарастване на престъпността, 
незаконните дейности и проституцията, по-специално сред 
подрастващите момичета и жените, които страдат от наркотична 
зависимост,

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 5
Съображение A a (ново)

Aa. като има предвид, че броят на мъжете, следващи програми за лечение от 
наркотична зависимост, надвишава този на жените, като последните 
съставляват около 20% от общия брой на лицата, участващи в подобни 
програми понастоящем в Европа,

Or. en
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Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 6
Съображение A б (ново)

Aб. като има предвид, че редица жени се проституират поради нуждата от 
средства за набавяне на наркотици, а проституиращите се лица са уязвима 
група по отношение изпадането в наркотична зависимост,

Or. en

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 7
Параграф 1

1. призовава правителствата на държавите-членки, неправителствените 
организации, гражданските сдружения, както родителските и 
професионалните асоциации да провеждат  изчерпателни информационни 
кампании като не се ограничават единствено до разясняване на опасността от 
алкохола и засягат теми, като:
- опасности и увреждания, произтичащи за физическото и психическо 

здраве от наркотиците, по-специално при подрастващите момичета, 
бременните или кърмещите жени и децата;

- здраве на бременните жени и въздействие на наркотичните вещества върху 
плода;

- лечение на малолетни и криминално проявени лица, употребяващи 
наркотици;

- оказване подкрепа на родителите, чиито деца страдат от алкохолизъм или 
наркотична зависимост;

Or. en

Изменение, внесено от Roselyne Lefrançois

Изменение 8
Параграф 1

1. приветства правителствата на държавите-членки, както родителските и 
професионалните асоциации, които провеждат (заличаване) информационни 
кампании относно: 
- увреждания, дължащи се на наркотиците, по-специално при подрастващите 
момичета, бременните или кърмещите жени и децата;
- здраве на бременните жени и въздействие на наркотичните вещества върху 
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плода;
- лечение на малолетни и криминално проявени лица, употребяващи наркотици;
- оказване подкрепа на родителите, чиито деца страдат от (заличаване)
наркотична зависимост;

Or. fr

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 9
Параграф 1

1. приветства правителствата на държавите-членки, както родителските и 
професионалните асоциации, които провеждат изчерпателни информационни 
кампании като не се ограничават единствено до разясняване на опасността от 
алкохола и засягат теми, като: 
- увреждания, дължащи се на наркотиците, по-специално при подрастващите 
момичета, бременните или кърмещите жени и децата;
- здраве на бременните жени и въздействие на наркотичните вещества върху 
плода;
- лечение на малолетни и криминално проявени лица, употребяващи наркотици;
- оказване подкрепа на родителите, чиито деца страдат от алкохолизъм или 
наркотична зависимост;
подчертава, че е важно не само тези информационни кампании да продължат, 
но и да се предприемат превантивни мерки за ефикасна борба с това пагубно 
явление, което засяга все повече млади хора – както младежи, така и девойки, 
за съжаление, във все по-ранна възраст;

Or. fr

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Изменение 10
Параграф 1 a (нов)

1a. изтъква, че се наблюдават съществени различия в степента и начина на 
употреба на наркотици между мъжете и жените; подчертава, че според 
изследванията съществуват съществени различия между половете по 
отношение на съвкупността от физиологически и психо-социални 
фактори, свързани с попадането под зависимост, проявите на рисково 
поведение и търсенето на помощ;

Or. en
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Изменение 11
Параграф 1 б (нов)

1б. посочва нарастващата загриженост относно невъзможността за достъп 
на жените до лечение поради липсата на социална и икономическа 
подкрепа, и в частност поради задълженията им свързани с грижата за 
децата, което възпрепятства жените да се възползват от програми за 
лечение от наркотична зависимост;  изтъква, че в центровете, които 
предоставят услуги за гледане на деца, процентът на лекуващи се жени е 
по-висок, отколкото в останалите;

Or. en

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 12
Параграф 1 a (нов)

1a. отбелязва със съжаление липсата на участие от страна на национални и 
транснационални неправителствени мрежи, включващи организации на 
жени, майки и подрастващи момичета, на първия Форум на гражданското 
общество по проблемите на наркотиците, състоял се през м. декември 2007 
г. призовава Комисията да насърчи активно участието на подобни 
организации;

Or. en

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 13
Параграф 1 б (ново)

1б. призовава държавите-членки да съдействат за създаването на младежки 
структури на доброволна основа с участието на подрастващи момичета и 
млади жени с цел извършване на разяснителна дейност и оказване на 
съдействие на техни връстници, изпаднали в наркотична зависимост, 
както и на техните семейства;

Or. en
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Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 14
Параграф 1 a (нов)

1a. подчертава, че Комисията трябва да работи съвместно със съответните 
организации за разработване на цялостен пакет от мерки в областта на 
сексуалната просвета и предоставянето на информация и съвети относно 
сексуалното и репродуктивното здраве и права на лицата, употребяващи 
наркотици и техните партньори;

Or. en

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 15
Параграф 2

2. призовава държавите-членки да прилагат политиката на ЕС за борба с 
наркотиците, както и да насърчават транснационални кампании, с 
участието на гражданското общество, чиято роля е от съществено 
значение;

Or. fr

Изменение, внесено от Roselyne Lefrançois

Изменение 16
Параграф 2

2. приканва държавите-членки да почерпят опит от най-добрите съществуващи 
практики по отношение на превенцията и информирането на децата и 
младежите, както и да насърчат разгръщането на подобни инициативи в 
сътрудничество с представители на гражданското общество;

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 17
Параграф 2

2. приканва държавите-членки да почерпят опит от най-добрите съществуващи 
практики, като например политиката на нулева толерантност, както и да 
предприемат по-категорични действия, в сътрудничество с гражданското 
общество, срещу организираната престъпност и по-специално срещу 
трафика на хора, който е тясно свързан с трафика на наркотици;

Or. fr

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 18
Параграф 2

2. приканва държавите-членки да почерпят опит от най-добрите съществуващи 
практики, като например политиката на нулева толерантност по отношение 
доставката на наркотици;  припомня, че този подход води също до 
отрицателни последици, ако усилията, насочени към снижаване на 
престъпността, не са съчетани с промени в нормативния, наказателния и 
социално-икономическия контекст, в който се извършват престъпните 
деяния;

Or. en

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 19
Параграф 2

2. приканва държавите-членки да обменят най-добрите практики, използвани 
понастоящем в борбата срещу наркотиците, както и да прилагат 
политика на нулева толерантност

Or. en
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Изменение, внесено от Eva-Britt Svensson

Изменение 20
Параграф 2 a (нов)

2a. подчертава важността за обществото от заделянето на средства за 
оказване на съдействие на организации на доброволна основа и родителски 
сдружения, които са ангажирани в борбата срещу злоупотребата с алкохол 
и наркотици, по-специално сред младежите;

Or. sv

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 21
Параграф 2 a (нов)

2a. приканва Комисията да се увери, че новата стратегия за здравеопазването 
за периода 2008-2013 г. взема предвид различните последици на 
наркотиците за жените, по-специално с оглед финансиране на 
разяснителни програми за вредата от наркотиците, осъществявани от 
организации на гражданското общество;

Or. fr

Изменение, внесено от Eva-Britt Svensson

Изменение 22
Параграф 3

3. приветства европейските медии, които дават отзвук на медицинските 
изследвания относно връзката между употребата на канабис и други наркотици 
и психичното здраве, особено при подрастващите момичета (заличаване);

Or. sv
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Изменение, внесено от Roselyne Lefrançois

Изменение 23
Параграф 3

3. подчертава съществената роля на медиите за разпространяване на научна 
информация относно последиците от употребата на (заличаване) наркотици 
за здравето и по-специално за психологическото равновесие, особено при 
подрастващите момичета и бременните жени;

Or. fr

Изменение, внесено от Marusya Ivanova Lyubcheva

Изменение 24
Параграф 3

3. приветства партньорството от страна на европейските медии, които дават 
отзвук на медицинските изследвания относно връзката между употребата на 
канабис и други наркотици и психичното здраве, особено при подрастващите 
момичета, които желаят да имат деца, и приканва по-специално електронните 
медии да дават отглас на най-добрите практики в борбата срещу 
наркотиците;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 25
Параграф 3

3. приветства европейските медии, които дават отзвук на медицинските 
изследвания относно връзката между употребата на канабис и други наркотици 
и психичното здраве, особено при подрастващите момичета, които желаят да 
имат деца, и насърчава участието на медиите като първостепенни 
партньори в борбата срещу наркотиците, предвид тяхното влияние сред 
младото поколение;

Or. fr
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 26
Параграф 3 a (нов)

3a. призовава Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании 
да събере статистически данни относно употребата на наркотици сред 
жените в ЕС, да анализира тенденциите, характеризиращи тази употреба, 
както и да разграничи последиците в зависимост от пола в рамките на своя 
годишен доклад, с цел по-добра информираност и приобщаване към тази 
проблематика на европейското гражданско общество; 

Or. fr

Изменение, внесено от Anni Podimata

Изменение 27
Параграф 4

4. счита, че е необходимо да се направи оценка на ефективността на 
следваните до този момент политики в борбата срещу наркотиците, и при 
необходимост, те да бъдат усъвършенствани, като вземе предвид факта, че 
този проблем касае общественото здравеопазване и обществото като цяло; 
подчертава, че е от първостепенно значение в рамките на превантивната 
политика да се привлече вниманието към пагубните последици от 
употребата на наркотици; припомня, че бременните жени и младежите 
следва да бъдат възприемани като уязвима група, която се нуждае от 
съдействие под формата на лечение, медицинско наблюдение и програми за 
социално-професионална реинтеграция, в сътрудничество с гражданското 
общество;

Or. fr

Изменение, внесено от Roselyne Lefrançois

Изменение 28
Параграф 4

4. счита, че е нужно, с оглед осъзнаване на сериозността на положението и  
необходимостта от неотложни мерки, както и за да се насърчи вземането на 
подходящи новаторски решения:
- да се установи цената на токсикоманията: пряка (лечение на наркотичната 
зависимост, психични смущения, депресии, агресивно и рисково поведение, 
злополуки, HIV инфекции и СПИН, хепатит С, последици за фертилността и 
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бременността, както и въздействие на някои наркотици върху плода), косвена 
(загуба на мотивация в училище или на работното място, безработица), както и 
човешка, по специално по отношение на майките и техните деца;
- да се разработят показатели, позволяващи да се измери ефикасността на 
водените политики (нередовно присъствие и неуспеваемост в училище, трудности 
при навлизането на пазара на труда, безработица).

Or. fr

Изменение, внесено от Christa Prets

Изменение 29
Параграф 4

4. счита, че е нужно:
- да се установи цената на токсикоманията: пряка (лечение на наркотичната 
зависимост, психични смущения, депресии, агресивно и рисково поведение, 
злополуки, HIV инфекции и СПИН, хепатит С, последици за фертилността и 
бременността, както и въздействие на някои наркотици върху плода), косвена 
(загуба на мотивация в училище или на  работното място, безработица), както 
и човешка, по специално по отношение на майките и техните деца;
- да се разработят показатели, позволяващи да се измери ефикасността на 
водените политики (нередовно присъствие и неуспеваемост в училище, трудности 
при навлизането на пазара на труда, безработица).
- да се разработят други показатели, чрез които е възможно да се направи 

сравнение между новите стратегии за превенция в международен мащаб, 
насочени по-специално към жените и подрастващите момичета, като и да 
се засили обмена на добри практики.

Or. de

Изменение, внесено от Eva-Britt Svensson

Изменение 30
Параграф 4

4. счита, че е нужно:
- да се установи цената на токсикоманията: пряка (лечение на наркотичната 
зависимост, психични смущения, депресии, агресивно и рисково поведение, 
злополуки, HIV инфекции и СПИН, хепатит С, последици за фертилността и 
бременността, както и въздействие на някои наркотици върху плода), косвена 
(загуба на мотивация в училище или на работното място, безработица, престъпни 
прояви, произтичащи от употребата на наркотици), както и човешка, по 
специално по отношение на майките и техните деца;
      да се разработят показатели, позволяващи да се измери ефикасността на 
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водените политики (нередовно присъствие и неуспеваемост в училище, трудности 
при навлизането на пазара на труда, безработица, .

престъпни прояви, произтичащи от употребата на наркотици).

Or. sv

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 31
Параграф 4 a (нов)

4a. приветства идеята за Форум на гражданското общество по проблемите на 
наркотиците като ефикасно средство в подкрепа на разработването и 
прилагането на политики; при все това, изразява несъгласие с критерия, 
съгласно който „основната дейност на организацията  [член на Форума] 
трябва да бъде насочена към борбата с наркотиците“, като счита, че 
Форумът би могъл да извлече полза от познанията на организации с ценен 
опит в борбата с наркотиците, като сдруженията по проблемите на 
жените, HIV/СПИН, сексуалното и репродуктивно здраве и права; 

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 32
Параграф 4 a (нов)

4a. изразява несъгласие с критерия за участие, съгласно който „основната 
дейност на организацията  [член на Форума] трябва да бъде насочена към 
борбата с наркотиците“; препоръчва включването на организации, които 
притежават ценен опит в борбата срещу наркотиците и тяхната 
употреба, като сдружения по проблемите на HIV/СПИН, сексуалното и 
репродуктивно здраве и права, бездомните лица, психическото здраве, 
алкохолизма или сдружения на фармацевти по места;

Or. en
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Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 33
Параграф 4 б (нов)

4б. подчертава ролята на гражданските сдружения, които могат да 
въздействат върху здравните политики на държавите-членки, с цел 
отчитане на необходимостта от специфични мерки, насочени към 
жените, страдащи от наркотична зависимост,  както и предоставяне на 
достъпни и многобройни специализирани центрове;

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 34
Параграф 4 в (нов)

4в. подчертава, че е необходимо да се признае връзката между политиката за 
борба с наркотиците и трафика на жени; припомня, че често съществува 
връзка между престъпните организации, занимаващи се с трафик на 
наркотици и тези за трафик на хора, както и че жените, жертви на 
трафика, могат да изпаднат в алкохолна и наркотична зависимост, поради 
ситуацията, в която се оказват.

Or. en
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