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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκωτικών συνδέεται με τη σεξουαλική 
μετάδοση του HIV και με τους αυξανόμενους κινδύνους που οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν,

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση 
της συμμετοχής όλων των πολιτών, καθότι συνήθως κρούουν τον κώδωνα 
κινδύνου για άτομα και κοινότητες που αντιμετωπίζουν περιθωριοποίηση, 
διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό,

Or. en
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Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκωτικών μπορεί να προκαλέσει 
συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία των νεαρών κοριτσιών και γυναικών, και 
ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με την εγκυμοσύνη και με την επιδείνωση της 
παραγωγικής υγείας,

Or. en

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της εγκληματικότητας, 
των παράνομων δραστηριοτήτων και της πορνείας στην κοινωνία και ιδιαίτερα 
μεταξύ των νεαρών κοριτσιών και γυναικών που πάσχουν από τοξικομανία,

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Aα (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει η τάση ο αριθμός των ανδρών να υπερβαίνει
αυτόν των γυναικών στα προγράμματα θεραπείας και ότι οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν 20% περίπου των συμμετεχόντων σε προγράμματα 
αποτοξίνωσης στην Ευρώπη σήμερα,

Or. en
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που εργάζονται ως ιερόδουλες ασκούν τη 
δραστηριότητα αυτή επειδή είναι  εξαρτημένες από ναρκωτικά και ότι είναι 
γνωστό ότι οι ιερόδουλες συνιστούν ομάδα ιδιαίτερη ευάλωτη ως προς την 
τοξικομανία,

Or. en

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους φορείς της πολιτικής 
κοινωνίας και τις οργανώσεις γονέων και επαγγελματιών, να μην περιοριστούν στο να 
επισημαίνουν τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση οινοπνεύματος, αλλά να 
διοργανώσουν επίσης εκτενείς εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με :
- τους κινδύνους και τις ζημίες στην σωματική και πνευματική υγεία που οφείλονται 

στα ναρκωτικά, ιδίως για τις νεαρές γυναίκες, τις έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και 
τα παιδιά·

- την υγεία των μητέρων και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα στο  
έμβρυο·

- τις θεραπείες των ανήλικων και εγκληματιών τοξικομανών·
- την παροχή υποστήριξης στους γονείς αλκοολικών ή τοξικομανών παιδιών·

Or. en

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. συγχαίρει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις οργανώσεις γονέων και 
επαγγελματιών, οι οποίες (διαγράφεται) πραγματοποιούν /(διαγράφεται) εκτενείς 
εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με :
- τις επιβλαβείς συνέπειες των ναρκωτικών, ιδίως για τις νεαρές γυναίκες, τις έγκυες ή 

θηλάζουσες γυναίκες και τα παιδιά·
- την υγεία των μητέρων και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα στο  

έμβρυο·
- τις θεραπείες των ανήλικων και εγκληματιών τοξικομανών·
- την παροχή υποστήριξης στους γονείς (διαγράφεται) τοξικομανών παιδιών·
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Or. fr

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. συγχαίρει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις οργανώσεις γονέων και 
επαγγελματιών, οι οποίες δεν περιορίζονται στην καταγγελία των κινδύνων που ενέχει η 
κατανάλωση οινοπνεύματος, αλλά πραγματοποιούν επίσης εκτενείς εκστρατείες 
ενημέρωσης σχετικά με :
- τις επιβλαβείς συνέπειες των ναρκωτικών, ιδίως για τις νεαρές γυναίκες, τις έγκυες ή 

θηλάζουσες γυναίκες και τα παιδιά·
- την υγεία των μητέρων και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα στο  

έμβρυο·
- τις θεραπείες των ανήλικων και εγκληματιών τοξικομανών·
- την παροχή υποστήριξης στους γονείς αλκοολικών ή τοξικομανών παιδιών·

υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να συνεχιστούν αυτές οι εκστρατείες  
ενημέρωσης, αλλά και να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της μάστιγας αυτής, η οποία πλήττει ολοένα και περισσότερους 
νέους, τόσο κορίτσια όσο και αγόρια, και δυστυχώς σε πολύ νέα ηλικία·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι έχουν διαπιστωθεί σημαντικές διαφορές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το επίπεδο και τις συνήθειες της
κατανάλωσης ναρκωτικών· υπογραμμίζει ότι από έρευνες προκύπτει ότι υφίστανται 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς μια σειρά φυσιολογικών και 
ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη προς εξάρτηση, 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και προθυμία για αναζήτηση βοήθειας·

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Παραπέμπει στην αυξανόμενη ανησυχία ότι οι γυναίκες ενδέχεται να μην έχουν 
πρόσβαση σε περίθαλψη εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικής και οικονομικής 
υποστήριξης καθώς και υποχρεώσεων που συνδέονται με την φροντίδα για παιδιά, 
παράγοντες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως ανασταλτικοί για τις γυναίκες, με 
αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες θεραπείας για τα προβλήματα που 
συνδέονται με τα ναρκωτικά· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σε σύγκριση με 
τις υπηρεσίες που δεν προσφέρουν δυνατότητες υποδοχής των παιδιών, οι 
υπηρεσίες που τις προσφέρουν έχουν περισσότερες γυναίκες μεταξύ των πελατών 
τους·

Or. en

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συμμετοχής  εθνικών και διακρατικών μη 
κυβερνητικών δικτύων με την ειδική συμμετοχή οργανώσεων γυναικών, μητέρων 
και νεαρών κοριτσιών στο πρώτο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα 
Ναρκωτικά, που διοργανώθηκε το Δεκέμβριο του 2007· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει ενεργά τη συμμετοχή παρομοίων οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη δημιουργία διαρθρώσεων για εθελοντική 
εργασία νέων, με τη συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών, που θα διαδίδουν 
πληροφορίες, θα εργάζονται και θα προσφέρουν βοήθεια σε τοξικομανείς της ίδιας 
ηλικίας καθώς και στις οικογένειές τους·

Or. en
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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις 
για την εκπόνηση ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων σχετικά με την εκπαίδευση για
τη σεξουαλικότητα, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών για τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και με τα συναφή δικαιώματα, που θα πρέπει να 
παρέχεται στους χρήστες ναρκωτικών και στους συντρόφους τους· 

Or. en

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 15
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής
κατά των ναρκωτικών στην ΕΕ, και να προωθήσουν τις διακρατικές 
δραστηριότητες με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, η οποία 
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο·

Or. fr

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται 
επί του παρόντος στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης των παιδιών και 
εφήβων, και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των πρακτικών αυτών, σε συνεργασία 
με τους παράγοντες της κοινωνίας των πολτών·

Or. fr
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Τροπολογία: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται 
επί του παρόντος, όπως οι πολιτικές της "μηδενικής ανοχής", και να καταπολεμήσουν 
με ισχυρότερα μέσα και σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, το 
οργανωμένο έγκλημα και ειδικότερα την εμπορία ανθρώπων που συνδέεται στενά 
με το εμπόριο ναρκωτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται 
επί του παρόντος, όπως οι πολιτικές της "μηδενικής ανοχής" για την προμήθεια 
ναρκωτικών· υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση αυτή έχει επίσης αρνητικές συνέπειες, 
εάν οι προσπάθειες καταστολής της εγκληματικότητας δεν αποβλέπουν σε 
τροποποίηση του νομικού, ποινικού ή κοινωνικοοικονομικού πλαισίου στο οποίο το 
έγκλημα διαπράττεται·

Or. en

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται επί του
παρόντος στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ναρκωτικών και να εφαρμόσουν τις
πολιτικές της "μηδενικής ανοχής"·

Or. en
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. τονίζει ότι είναι σημαντικό η κοινωνία να διαθέτει οικονομικούς πόρους για την 
υποστήριξη οργανώσεων εθελοντών και ενώσεων γονέων που καταβάλλουν 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της χρήσης οινοπνεύματος και ναρκωτικών, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους.

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα στρατηγική για την υγεία 2008-2013 
θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνέπειες που τα ναρκωτικά έχουν για τις 
γυναίκες, και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο της χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών που εφαρμόζονται από τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3

3. συγχαίρει τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν επιστήσει την προσοχή 
στις ιατρικές έρευνες για τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κάνναβη ή άλλων 
ναρκωτικών και της πνευματικής υγείας, ιδιαίτερα στις νεαρές γυναίκες ·
(διαγράφεται).

Or. sv
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Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3

3. εμμένει στον θεμελιώδη ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τη 
διάδοση επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τις συνέπειες της κατανάλωσης 
(διαγράφεται) ναρκωτικών για την υγεία και ιδίως για την ψυχική ισορροπία, 
ιδιαίτερα των νεαρών γυναικών  και των εγκύων·

Or. fr

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3

3. Επικροτεί τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν 
επιστήσει την προσοχή στις ιατρικές έρευνες για τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης 
κάνναβη ή άλλων ναρκωτικών και της πνευματικής υγείας, ιδιαίτερα στις νεαρές 
γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί· και ζητεί επιτακτικά από τα 
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μεριμνήσουν για την κατάλληλη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την καταπολέμηση της χρήσης 
ναρκωτικών·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3

3. συγχαίρει τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν επιστήσει την προσοχή 
στις ιατρικές έρευνες για τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κάνναβη ή άλλων 
ναρκωτικών και της πνευματικής υγείας, ιδιαίτερα στις νεαρές γυναίκες που 
επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί και τα ενθαρρύνει να καταστούν προνομιούχοι 
εταίροι στην καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών υπό το φως της επίδρασης
που ασκούν στις νέες γενεές·

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 26
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας να 
συγκεντρώσει στατιστικές σχετικά με την κατανάλωση ναρκωτικών από τις 
γυναίκες εντός της ΕΕ, να αναλύσει την εξέλιξη της κατανάλωσης αυτής και να 
λάβει υπόψη τη διαφοροποιημένη επίδραση αναλόγως με το φύλο στην ετήσια 
έκθεσή του, με σκοπό να διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Anni Podimata

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και να 
βελτιωθούν οι πολιτικές αυτές εφόσον αυτό αποδειχθεί αναγκαίο, λαμβανομένου 
υπόψη ότι πρόκειται για  ζήτημα δημοσίας υγείας που αφορά το σύνολο της 
κοινωνίας· εμμένει ότι είναι πρωταρχικής σημασίας, στο πλαίσιο μιας προληπτικής 
πολιτικής, να εφιστάται η προσοχή στις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης 
ναρκωτικών· υπενθυμίζει ότι οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να θεωρηθούν 
ευάλωτα άτομα που χρειάζονται βοήθεια η οποία παρέχεται μέσω θεραπειών, 
ιατρικής παρακολούθησης και προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής 
επανένταξης σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Roselyne Lefrançois

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. θεωρεί αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθεί μια ευαισθητοποίηση που να είναι 
ανάλογη προς τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και να 
προωθηθεί η έγκριση των κατάλληλων και καινοτόμων λύσεων :
- να  υπολογιστεί το κόστος της τοξικομανίας, τόσο το άμεσο κόστος (θεραπείες 

κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, ψυχωτικά προβλήματα, κατάθλιψη, βίαιη 
συμπεριφορά, επικίνδυνη οδήγηση, ατυχήματα, HIV/Έιτζ, ηπατίτιδα Γ, συνέπειες 
για τη γονιμότητα, την εγκυμοσύνη και τη μετάδοση ναρκωτικών ουσιών από τη 
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μητέρα στο έμβρυο) όσο και το  έμμεσο κόστος (απώλεια ενδιαφέροντος για το 
σχολείο ή την εργασία, ανεργία) και το ανθρώπινο κόστος, ειδικότερα όσον αφορά 
τις μητέρες και τα παιδιά τους·

- να αναπτυχθούν δείκτες με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζεται (συχνή απουσία, 
επαγγελματική μη ένταξη, ανεργία).

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4

4. θεωρεί αναγκαίο,
- να  υπολογιστεί το κόστος της τοξικομανίας, τόσο το άμεσο κόστος (θεραπείες 

κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, ψυχωτικά προβλήματα, κατάθλιψη, 
βίαιη συμπεριφορά, επικίνδυνη οδήγηση, ατυχήματα, HIV/Έιτζ, ηπατίτιδα Γ, 
συνέπειες για τη γονιμότητα, την εγκυμοσύνη και τη μετάδοση ναρκωτικών 
ουσιών από τη μητέρα στο έμβρυο) όσο και το  έμμεσο κόστος (απώλεια 
ενδιαφέροντος για το σχολείο ή την εργασία, ανεργία) και το ανθρώπινο 
κόστος, ειδικότερα όσον αφορά τις μητέρες και τα παιδιά τους·

- να αναπτυχθούν δείκτες με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζεται (συχνή απουσία, 
επαγγελματική μη ένταξη, ανεργία).

- να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες που να επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ 
των νέων στρατηγικών που εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης σε 
διεθνή κλίμακα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια, και να ενισχυθεί 
η ανταλλαγή των προτύπων "βέλτιστων πρακτικών".

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4

4. θεωρεί αναγκαίο,
- να  υπολογιστεί το κόστος της τοξικομανίας, τόσο το άμεσο κόστος (θεραπείες 

κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, ψυχωτικά προβλήματα, κατάθλιψη, 
βίαιη συμπεριφορά, επικίνδυνη οδήγηση, ατυχήματα, HIV/Έιτζ, ηπατίτιδα Γ, 
συνέπειες για τη γονιμότητα, την εγκυμοσύνη και τη μετάδοση ναρκωτικών 
ουσιών από τη μητέρα στο έμβρυο) όσο και το  έμμεσο κόστος (απώλεια 
ενδιαφέροντος για το σχολείο ή την εργασία, ανεργία, εγκληματικότητα 
εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών) και το ανθρώπινο κόστος, ειδικότερα όσον 
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αφορά τις μητέρες και τα παιδιά τους·
- να αναπτυχθούν δείκτες με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζεται (συχνή απουσία, 
επαγγελματική μη ένταξη, ανεργία, εγκληματικότητα εξαιτίας της χρήσης 
ναρκωτικών).

Or. sv

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 31
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Επικροτεί την ιδέα ενός Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά ως 
αποτελεσματικού μέσου υποστήριξης για τη διατύπωση και εφαρμογή της
πολιτικής· εν τούτοις, δεν συμφωνεί με το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο "Η 
οργάνωση( μέλος του Φόρουμ) πρέπει να έχει τις δραστηριότητες σχετικά με τα 
ναρκωτικά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της", καθότι πιστεύει ότι το 
Φόρουμ, μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρεται από 
οργανώσεις, οι οποίες έχουν αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία με ναρκωτικά και 
τοξικομανία, όπως ομάδες που ασχολούνται με γυναίκες, HIV/AIDS, σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα ·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 32
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Δεν συμφωνεί με το κριτήριο επιλογής "Η οργάνωση πρέπει να έχει τις 
δραστηριότητες σχετικά με τα ναρκωτικά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
της"· συνιστά να συμπεριληφθούν οργανώσεις , οι οποίες έχουν αποκομίσει 
πολύτιμη εμπειρία με ναρκωτικά και τοξικομανία, όπως ομάδες που ασχολούνται 
με HIV/AIDS, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα, 
άστεγους, πνευματική υγεία, προβλήματα αλκοολισμού ή φαρμακοποιοί 
κοινοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 33
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. Υπογραμμίζει το ρόλο των ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 
επηρεάζουν την πολιτική των κρατών μελών στην τομέα της δημόσιας υγείας, 
προκειμένου να  ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι γυναίκες που έχουν προβλήματα 
τοξικομανίας χρειάζονται ειδική μεταχείριση και να παρασχεθούν προσιτές και 
ευρέως διαθέσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 34
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. Τονίζει ότι πρέπει απαραιτήτως να αναγνωριστεί η σχέση μεταξύ της εμπορίας 
γυναικών αφενός και της πολιτικής σχετικά με τα ναρκωτικά αφετέρου· 
επαναλαμβάνει ότι τα κυκλώματα λαθρεμπορίου ναρκωτικών και παράνομης 
διακίνησης ανθρώπων είναι συχνά συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι οι ίδιες οι  
γυναίκες ενδέχεται να διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν προβλήματα 
εξάρτησης από ναρκωτικά και οινόπνευμα ως αντίδραση στην κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται.

Or. en
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