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Anna Záborská
a civil társadalomnak az Európai Unió kábítószer-ellenes politikájában játszott szerepéről 
szóló zöld könyvről
(2007/2212(INI))

Módosítás, előterjesztette: Gabriela Creţu

Módosítás: 1
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a kábítószer-fogyasztás összefügg a HIV szexuális úton történő terjedésével és 
azzal az egyre növekvő veszéllyel, amellyel a nőknek szembe kell nézniük,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gabriela Creţu

Módosítás: 2
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. mivel a nem kormányzati szervek alapvető szerepet játszanak a polgárok 
bevonásában, és általában aktívan emelik fel szavukat a peremhelyzetet, hátrányos 
megkülönböztetést, szegénységet és társadalmi kirekesztést tapasztaló emberek és 
közösségek érdekében,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 3
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a kábítószer-használat a fiatal lányok és nők esetében speciális egészségügyi 
kockázatokhoz vezethet, különös tekintettel a terhesség alatti problémákra és a
reprodukciós egészség romlására,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 4
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. mivel jelentősen nőtt a bűnözés, a jogellenes cselekmények száma és a prostitúció a 
társadalomban és különösen a kábítószer-függőségben szenvedő fiatal lányok és nők 
körében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Feleknas Uca

Módosítás: 5
Aa. preambulumbekezdés (új)

Aa. mivel a kezeléseken általában több férfi vesz részt, mint nő és mivel ma Európában a 
kábítószer-elvonó programokat elkezdők körülbelül 20%-a nő,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Feleknas Uca

Módosítás: 6
Ab. preambulumbekezdés (új)

Ab. mivel sok nő azért dolgozik szexmunkásként, hogy fenntarthassa kábítószer-
fogyasztását, és mivel tudvalevő, hogy a szexmunkások csoportja veszélyeztetett 
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csoport a kábítószerrel kapcsolatos problémák kialakulása szempontjából,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 7
1. bekezdés

1. felhívja a tagállamok kormányait, nem kormányzati szerveit, civil társadalmi 
szervezeteit, szülői és szakmai szervezeteit, hogy folytassanak az alkoholfogyasztás 
veszélyeinek hangsúlyozása mellett kiterjedt tájékoztatási kampányokat az alábbiakról 
is:
- a kábítószerek által a fizikai és mentális egészségben okozott károk, különösen a 

fiatal lányoknál, a terhes vagy szoptató nőknél és a gyermekeknél;
- az anya egészsége és a kábítószerek hatása a magzatra;
- a kábítószer-függő fiatalok és bűnözők kezelése;
- az alkohol- vagy kábítószer-függő gyermeket nevelő szülők támogatása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Roselyne Lefrançois

Módosítás: 8
1. bekezdés

1. gratulál a tagállamok kormányainak, valamint azoknak a szülői és szakmai 
szervezeteknek, amelyek (törlés) tájékoztatási kampányokat folytattak az alábbiakról is:
- a kábítószerek okozta károk, különösen a fiatal lányoknál, a terhes vagy szoptató 

nőknél és a gyermekeknél;
- az anya egészsége és a kábítószerek hatása a magzatra;
- a kábítószer-függő fiatalok és bűnözők kezelése;
- a (törlés) kábítószer-függő gyermeket nevelő szülők támogatása;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 9
 Bekezdés 1

1. gratulál a tagállamok kormányainak, valamint azoknak a szülői és szakmai 
szervezeteknek, amelyek az alkoholfogyasztás veszélyeinek hangsúlyozása mellett 
kiterjedt tájékoztatási kampányokat folytattak az alábbiakról is:
- a kábítószerek okozta károk, különösen a fiatal lányoknál, a terhes vagy szoptató 

nőknél és a gyermekeknél;
- az anya egészsége és a kábítószerek hatása a magzatra;
- a kábítószer-függő fiatalok és bűnözők kezelése;
- az alkohol- vagy kábítószer-függő gyermeket nevelő szülők támogatása;
hangsúlyozza, hogy nem csak a tájékoztató kampányok folytatása lényeges, hanem az 
olyan megelőző intézkedések meghozatala is, amelyek hatékonyan küzdenek e veszély 
ellen, amely egyre több fiatalt érint, fiúkat és lányokat egyaránt, sajnálatos módon már 
nagyon fiatal korban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 10
1a. bekezdés (új)

1a. rámutat, hogy a kábítószer-használat szintjében és módjában jelentős különbségeket 
mutattak ki a férfiak és nők között; hangsúlyozza, hogy a kutatások szerint számos, 
a függőséggel, a kockázatvállalással és a segítségkereső magatartással összefüggő 
pszichológiai és pszichoszociális tényező terén lényeges eltérés tapasztalható a 
nemek között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 11
1b. bekezdés (új)

1b. utal az egyre növekvő aggodalomra, mely szerint a társadalmi és gazdasági 
támogatottság hiányában és különösen gyermekgondozási kötelezettségük folytán, 
amelyeket a nőket a kábítószer-elvonó programoktól távol tartó tényezőkként 
azonosítottak, a nők nem feltétlenül jutnak kábítószerfüggőket kezelő 
szolgáltatásokhoz; rámutat, hogy a gyermekgondozási lehetőségeket biztosító 
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programokon az ilyen lehetőséget nem biztosító programokhoz képest gyakran 
nagyobb a női résztvevők aránya;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 12
1a. bekezdés (új)

1a. fájlalja, hogy a nem kormányzati szervek nemzeti és nemzetek közötti hálózata, 
különösen annak nőket, anyákat és fiatal lányokat tömörítő szervezetei nem vettek 
részt az első kábítószerekről szóló Civil Társadalmi Fórumon, melyet 2007 
decemberében rendeztek; felhívja a Bizottságot, hogy élénken ösztönözze az efféle 
szervezetek részvételét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 13
1b. bekezdés (új)

1b. felhívja a tagállamokat, hogy működjenek közre a lányokat és fiatal nőket bevonó,
önkéntes fiatalokból álló szervezetek létrehozásában, az információ terjesztése és a 
velük egyidős kábítószer-függők és családjaik segítése és a velük folytatott munka 
érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gabriela Creţu

Módosítás: 14
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak együtt kell működnie a megfelelő szervezetekkel 
egy minden kábítószer-használó és partnere számára biztosítandó szexuális nevelést, 
tájékoztatást, valamint a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal 
kapcsolatos tanácsadást tartalmazó integrált intézkedéscsomag kidolgozása 
érdekében;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 15
2. bekezdés

2. felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzák megfelelően az Európai Unió kábítószer-
ellenes politikáját, és támogassák a transznacionális kampányokat, a civil 
társadalmat is ideértve, amely nagyon fontos szerepet játszik;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Roselyne Lefrançois

Módosítás: 16
2. bekezdés

2. felszólítja a tagállamokat, hogy merítsenek ihletet a jelenleg alkalmazott legjobb 
gyakorlatokból, tekintettel a gyermekeknek és fiataloknak szóló tájékoztatásra és a 
megelőzésre, és hogy a civil társadalom képviselőivel együttműködve ösztönözzék
fejlődésüket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 17
2. bekezdés

2. felszólítja a tagállamokat, hogy merítsenek ihletet a jelenleg alkalmazott legjobb 
gyakorlatokból, például a „zéró tolerancia” politikájából, és hogy a civil 
társadalommal együttműködve még szigorúbban lépjen föl a szervezett bűnözés 
ellen, különös tekintettel az emberkereskedelemre, amely szorosan összefügg a 
kábítószer-kereskedelemmel;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Feleknas Uca

Módosítás: 18
2. bekezdés

2. felszólítja a tagállamokat, hogy merítsenek ihletet a jelenleg alkalmazott legjobb 
gyakorlatokból, például a kábítószer-kínálatra vonatkozó „zéró tolerancia” 
politikájából; felidézi, hogy ennek a politikának hátrányos következményei is 
lehetnek, amennyiben a bűnözés visszaszorítása érdekében tett erőfeszítések nem 
próbálnak változtatni azon a jogi, büntetőjogi vagy társadalmi-gazdasági 
kontextuson is, amelyben ez a bűnelkövetési forma jelentkezik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 19
2. bekezdés

2. felszólítja a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a kábítószer-ellenes 
küzdelemben jelenleg alkalmazott legjobb gyakorlataikat, és alkalmazzák a „zéró 
tolerancia” politikáját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 20
2a. bekezdés (új)

2a. hangsúlyozza, mennyire fontos a társadalom számára, hogy forrásokat különítsen el 
azon önkéntes szervezetek és szülői egyesületek támogatására, amelyek harcolnak a 
különösen a fiatalok körében terjedő alkohol- és droghasználat ellen;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
2a. bekezdés (új)

2a. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 2008–2013-ra vonatkozó, új 
egészségügyi stratégia vegye figyelembe a kábítószer nőkre gyakorolt különböző 
hatását, különös tekintettel a civil társadalmi szervezetek által működtetett 
kábítószer-ellenes tájékoztató programok finanszírozására;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 22
3. bekezdés

3. gratulál azoknak az európai médiáknak, amelyek beszámoltak a kannabisz és más 
kábítószerek fogyasztása, illetve a mentális egészség között fennálló kapcsolatra 
irányuló orvosi kutatásokról, főként a (törlés) fiatal nők körében;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Roselyne Lefrançois

Módosítás: 23
3. bekezdés

3. hangsúlyozza a média alapvető szerepét abban, hogy tudományos ismereteket 
terjesszen a (törlés) kábítószerek fogyasztásának az egészségre és különösen a 
pszichológiai kiegyensúlyozottságra gyakorolt hatásáról, főként a fiatal nők és a 
várandós nők körében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 24
3. bekezdés

3. üdvözli azon európai médiák partnerségét, amelyek beszámoltak a kannabisz és más 



AM\706395HU.doc 9/13 PE400.657v01-00

Külső fordítás

HU

kábítószerek fogyasztása, illetve a mentális egészség között fennálló kapcsolatra 
irányuló orvosi kutatásokról, főként a terhességre készülő fiatal lányok körében, és 
felhívja különösen az elektronikus médiát a kábítószer elleni küzdelem legjobb 
gyakorlatainak megfelelő módon való terjesztésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 25
3. bekezdés

3. gratulál azoknak az európai médiáknak, amelyek beszámoltak a kannabisz és más 
kábítószerek fogyasztása, illetve a mentális egészség között fennálló kapcsolatra 
irányuló orvosi kutatásokról, főként a terhességre készülő fiatal lányok körében, és 
ösztönzi őket, hogy a fiatalabb generációra gyakorolt hatásuk okán váljanak 
elsődleges partnerekké a kábítószer-ellenes kampányokban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 26
3a. bekezdés (új)

3a. felhívja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontját, hogy 
gyűjtsön statisztikai adatokat az Európai Unión belül a nők kábítószer-fogyasztására 
vonatkozólag, hogy elemezze az e fogyasztásban megfigyelhető tendenciákat, és 
hogy éves jelentéseiben vegye figyelembe a nemek szerint elkülönülő hatásokat,
azzal a céllal, hogy jobb tájékoztatást nyújthasson, és sikeresebben hívhassa föl a 
problémára az európai civil társadalom figyelmét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anni Podimata

Módosítás: 27
4. bekezdés

4. fontosnak tartja a kábítószer elleni küzdelemben eddig alkalmazott politikák 
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hatékonyságának értékelését, és amennyiben szükséges, azok javítását, figyelembe 
véve, hogy ez az egész társadalmat érintő közegészségügyi kérdés; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a megelőzési politika részeként felhívják a figyelmet a 
kábítószer-fogyasztás katasztrofális következményeire; emlékeztet rá, hogy a 
várandós nőket és a fiatalokat segítségre szoruló, veszélyeztetett csoportként kell 
kezelni, és hogy a segítség megnyilvánulhat terápia, orvosi felügyelet és olyan, a 
civil társadalmi szervezetekkel együttműködésben szervezett programok formájában, 
amelyek a munkába és a társadalomba való visszailleszkedésüket segítik.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Roselyne Lefrançois

Módosítás: 28
4. bekezdés

4. a helyzet komolyságának és sürgősségének megfelelő mértékű tudatosság kialakítása 
érdekében szükségesnek tartja, valamint ösztönzi a megfelelő és innovatív módszerek 
alkalmazását:
- a drogfüggőséghez kapcsolódó közvetlen (a függőség, a pszichés zavarok, a 

depresszió, az agresszív viselkedés, a veszélyes magatartás, a balesetek, a HIV/AIDS 
vírus, a hepatitis C vírus, illetve a termékenységre, a terhességre és a magzatra 
gyakorolt hatások kezelése), közvetett (iskolai vagy szakmai motivációvesztés, 
munkanélküliség) és humán költségek felmérését, különös tekintettel az anyákra és 
gyermekeikre;

- olyan indikátorok bevezetését, amelyek révén mérhetővé válik a folytatott politikák 
hatékonysága (iskolai kimaradások és sikertelenség, szakmai beilleszkedés hiánya, 
munkanélküliség).

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 29
4. bekezdés

4. szükségesnek tartja:
- a drogfüggőséghez kapcsolódó közvetlen (a függőség, a pszichés zavarok, a 

depresszió, az agresszív viselkedés, a veszélyes magatartás, a balesetek, a HIV/AIDS 
vírus, a hepatitis C vírus, illetve a termékenységre, a terhességre és a magzatra 
gyakorolt hatások kezelése), közvetett (iskolai vagy szakmai motivációvesztés, 
munkanélküliség) és humán költségek felmérését, különös tekintettel az anyákra és 
gyermekeikre;
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- olyan indikátorok bevezetését, amelyek révén mérhetővé válik a folytatott politikák 
hatékonysága (iskolai kimaradások és sikertelenség, szakmai beilleszkedés hiánya, 
munkanélküliség);

- olyan további mutatók kifejlesztését, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi 
megelőzésben alkalmazott új stratégiák összehasonlítását, különösen a nők és a 
lányok esetében, valamint a legjobb gyakorlatok átvételének meggyorsítását.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 30
4. bekezdés

4. szükségesnek tartja:
- a drogfüggőséghez kapcsolódó közvetlen (a függőség, a pszichés zavarok, a 

depresszió, az agresszív viselkedés, a veszélyes magatartás, a balesetek, a HIV/AIDS 
vírus, a hepatitis C vírus, illetve a termékenységre, a terhességre és a magzatra 
gyakorolt hatások kezelése), közvetett (iskolai vagy szakmai motivációvesztés, 
munkanélküliség, kábítószer-használatból eredő bűnözés) és humán költségek 
felmérését, különös tekintettel az anyákra és gyermekeikre;

- olyan indikátorok bevezetését, amelyek révén mérhetővé válik a folytatott politikák 
hatékonysága (iskolai kimaradások és sikertelenség, szakmai beilleszkedés hiánya, 
munkanélküliség, kábítószer-használatból eredő bűnözés).

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Gabriela Creţu

Módosítás: 31
4a. bekezdés (új)

4a. üdvözli a kábítószerekről szóló Civil Társadalmi Fórum mint olyan hatékony eszköz
gondolatát, amely segíti a politikák kialakítását és alkalmazását; nem ért egyet 
azonban azzal a kitétellel, miszerint „a szervezet [a Fórum tagja] tevékenységeinek 
központjában a kábítószerhez kapcsolódó tevékenységeknek kell állniuk”, tekintve, 
hogy a Fórum az olyan szervezetek szaktudásából is profitálhat, amelyek értékes 
tapasztalatokkal rendelkeznek a kábítószerrel és a kábítószer-használattal 
kapcsolatban, ideértve a nőket, a HIV/AIDS-problémákat, a szexuális és reproduktív 
egészséget és jogokat képviselő szervezeteket;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Feleknas Uca

Módosítás: 32
4a. bekezdés (új)

4a. nem ért egyet azzal a támogathatósági kritériummal, miszerint „a szervezet 
tevékenységeinek központjában a kábítószerhez kapcsolódó tevékenységeknek kell 
állniuk”; javasolja az olyan szervezetek bevonását is, amelyek értékes 
tapasztalatokkal rendelkeznek a kábítószerrel és a kábítószer-használattal 
kapcsolatban, ideértve a HIV/AIDS-problémákat, a szexuális és reproduktív 
egészséget és jogokat, a hajléktalanokat, a mentális egészséget, az 
alkoholproblémákat vagy a közösségi gyógyszerészeket képviselő szervezeteket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Feleknas Uca

Módosítás: 33
4b. bekezdés (új)

4b. hangsúlyozza a civil társadalmi szervezetek szerepét a tagállamok nemzeti 
egészségügyi politikájának annak érdekében történő befolyásolásában, hogy az 
vegye figyelembe, hogy a kábítószer-problémákkal küzdő nők esetében különleges 
beavatkozásra van szükség, és hogy hozzáférhető, széles körben elérhető, speciális 
szolgáltatásokat biztosítson;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Feleknas Uca

Módosítás: 34
4c. bekezdés (új)

4c. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy felismerjék a nőkereskedelem és a 
kábítószer-ellenes politika közötti kapcsolatot; emlékeztet rá, hogy a 
kábítószercsempész és az embercsempész bandák gyakran összekapcsolódnak, 
valamint hogy az ilyen helyzetbe került nőknél fennáll a veszélye, hogy az adott 
helyzetre válaszul esetükben kábítószer- és alkoholproblémáik alakuljanak ki.

Or. en
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