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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 1
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi narkotikų vartojimas siejamas su lytiniu keliu perduodamų ŽIV ir 
didėjančiu pavojumi su kuriuo moterys susiduria,

Or.en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 2
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi NVO vaidina esminį vaidmenį skatinant visų piliečių dalyvavimą ir aktyviai 
pasisakydamos už asmenis bei bendruomenes, kenčiančias nuo sumenkinimo, 
diskriminacijos, skurdo ir socialinės atskirties,

Or.en
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Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 3
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi narkotikų vartojimas sukelia specifinį pavojų merginoms ir moterims, o 
ypač problemų nėštumo laikotarpiu ir reprodukcinės sveikatos pablogėjimą,

Or.en

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 4
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi visuomenėje, o ypač nuo priklausomybės narkotikams kenčiančių merginų 
ir moterų tarpe žymiai padažnėjo nusikaltimų, neteisėtos veiklos ir prostitucijos 
atvejų,

Or.en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 5
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi priklausomybės gydymo programose vyrai dalyvauja gausiau, o moterys 
šiuo metu sudaro apie 20 proc. asmenų, dalyvaujančių priklausomybės nuo 
narkotikų gydymo programose Europoje,

Or.en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 6
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi dauguma moterų dirba sekso industrijoje siekdamos gauti lėšų savo 
priklausomybei nuo narkotikų patenkinti, o sekso industrijoje dirbantys asmenys  
yra pažeidžiama grupė dažnai turinti problemų su narkotinėmis medžiagomis,
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Or.en

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 7
1 dalis

1. ragina valstybių narių vyriausybes, nevyriausybines organizacijas, pilietinės 
visuomenės struktūras, tėvų bei specialistų asociacijos vykdyti ne tik (išbraukta)
kampanijas apie alkoholio keliamą pavojų, bet ir kampanijas (išbraukta), kuriose 
išsamiai informuojama apie:
- narkotikų keliamą visų pirma – merginoms, nėščioms ir maitinančioms moterims 

bei vaikams, pavojų ir žalą fizinei bei psichinei sveikatai;
- motinos sveikatą ir narkotikų perdavimą per moters organizmą vaisiui;
- narkotikus vartojančių nepilnamečių ir nusikaltėlių gydymą;
- paramą tėvams, auginantiems alkoholį ar narkotikus vartojantį vaiką;

Or.en

Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 8
1 dalis

1. džiaugiasi, kad valstybių narių vyriausybės ir tėvų bei specialistų asociacijos (išbraukta)  
rengia kampanijas, kuriose (išbraukta) informuojama apie:

- narkotikų daromą žalą, visų pirma – merginoms, nėščioms ir maitinančioms moterims
bei vaikams;

- motinos sveikatą ir narkotikų perdavimą per moters organizmą vaisiui;
- narkotikus vartojančių nepilnamečių ir nusikaltėlių gydymą;
- paramą tėvams, auginantiems (išbraukta) narkotikus vartojantį vaiką;

Or.fr

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 9
1 dalis

1. džiaugiasi, kad valstybių narių vyriausybės ir tėvų bei specialistų asociacijos ne tik kalba 
apie alkoholio keliamą pavojų, bet ir rengia kampanijas, kuriose išsamiai informuojama 
apie:
- narkotikų daromą žalą, visų pirma – merginoms, nėščioms ir maitinančioms moterims 
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bei vaikams;
- motinos sveikatą ir narkotikų perdavimą per moters organizmą vaisiui;
- narkotikus vartojančių nepilnamečių ir nusikaltėlių gydymą;
- paramą tėvams, auginantiems alkoholį ar narkotikus vartojantį vaiką;
pabrėžia, kad yra svarbu ne tik tęsti šias informacines kampanijas, bet ir vykdyti 
prevencines priemones veiksmingai kovojant su šia nelaime, kuri paveikia vis daugiau 
ir daugiau jaunų žmonių, vaikinų  ir merginų ir, kas blogiausia, labai jauname 
amžiuje;  

Or.fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 10
1 a dalis (nauja)

1a. atkreipia dėmesį, kad tarp moterų ir vyrų narkotikų vartojimo lygio ir būdų 
egzistuoja svarbūs skirtumai; pabrėžia, kad mokslinių tyrimų studijomis parodomi 
žymūs skirtumai tarp lyčių daugelyje fiziosocialinių ir psichosocialinių faktorių, 
susijusių su priklausomybės raida, rizikuoti linkusiu bei pagalbos ieškančiu elgesiu;

Or.en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 11
1 b dalis (nauja)

1b. pamini vis didėjantį susirūpinimą dėl to, kad moterys gali nesinaudoti rūpyba dėl 
socialinės ir ekonominės paramos trūkumo, o ypač dėl su vaikų rūpyba susijusiais 
įsipareigojimais, kurie buvo nustatyti esant faktoriais, galinčiais sutrukdyti 
moterims pasinaudoti priklausomybės nuo narkotikų gydymo paslaugomis;
atkreipia dėmesį, kad palyginus su tokiomis gydymo paslaugomis, kurios neapima 
vaikų rūpybos ir tokiomis, kurios apima, pastarosiomis naudojasi daugiau moterų;

Or.en
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Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 12
1 a dalis (nauja)

1a. apgailestauja dėl to, kad nevyriausybiniai nacionaliniai ir tarpvalstybiniai tinklai, 
kuriose ypač dalyvautų moterų, motinų ir merginų organizacijos, nepakankamai 
dalyvavo 2007 m. gruodį organizuotame pirmajame Pilietinės visuomenės forume 
narkotikų tema; ragina Komisiją aktyviai skatinti tokių organizacijų dalyvavimą;

Or.en

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 13
1 b dalis (nauja)

1b. ragina valstybes nares prisidėti steigiant savanoriškas jaunimo struktūras, kuriose 
dalyvautų merginos ir jaunos moterys, siekiant skleisti informaciją, dirbti su tokio 
paties amžiaus narkomanais bei jų šeimomis ir jiems padėti;

Or.en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 14
1 a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad Komisija privalo dirbti su susijusiomis organizacijomis ir parengti 
integruotų seksualinio švietimo, informavimo ir patariamųjų priemonių apie lytinę 
bei reprodukcinę sveikatą ir teises, paketą, o šiomis priemonėmis galėtų naudotis 
narkotines medžiagas vartojantys asmenys ir jų partneriai;

Or.en

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 15
2 dalis

2. ragina valstybes nares taikyti ES kovos su narkotinėmis medžiagomis politiką ir 
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skatinti tarpvalstybines kampanijas, įtraukiant pilietinę visuomenę, kuri vaidina 
labai svarbų vaidmenį;

Or.fr

Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 16
2 dalis

2. ragina valstybes nares remtis geriausiąja dabartine praktika, apsaugant bei 
informuojant vaikus ir jaunus asmenis bei, bendradarbiaujant su pilietinės 
visuomenės atstovais, skatinti jų vystymąsi;

Or.fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 17
2 dalis

2. ragina valstybes nares remtis geriausiąja dabartine praktika, pvz., visiško netoleravimo 
politika ir bendradarbiaujant su pilietine visuomene griežčiau kontroliuoti 
organizuotą nusikalstamumą, ypač prekybą žmonėmis, kuri yra glaudžiai susijusi su 
prekyba narkotinėmis medžiagomis;Or.fr

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 18
2 dalis

2. ragina valstybes nares remtis geriausiąja dabartine praktika, pvz., visiško netoleravimo 
politika; primena, kad šis turi metodas neigiamų pasekmių, jeigu pastangomis 
sumažinti nusikalstamumą nesiekiama keisti teisinio, baudžiamojo arba 
socioekonominio fono, kuriame nusikaltimai vyksta;

Or.en
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Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 19
2 dalis

2. ragina valstybes nares keistis geriausiąja dabartine praktika naudojama kovoje su 
narkotinėmis medžiagomis ir taikyti visiško netoleravimo politiką; Or.en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 20
2 a dalis (nauja)

2a. pabrėžia kaip svarbu, kad visuomenė paskirtų finansavimą, skirtą savanoriškoms 
organizacijoms ir tėvų asociacijoms remti, kurios kovoja prieš piktnaudžiavimą, 
ypač jaunų žmonių tarpe, alkoholiu bei narkotinėmis medžiagomis;

Or.sv

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 21
2 a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją užtikrinti, kad naujoje sveikatos apsaugos strategijoje  2008–2013 
m. bus atsižvelgiama į skirtingą narkotinių medžiagų poveikį vaikams, o ypač į 
pilietinės visuomenės organizacijų vykdomas kovai su narkotinėmis medžiagomis 
skirtas informavimo kampanijas;  

Or.fr

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 22
3 dalis

3. džiaugiasi, kad Europos žiniasklaida nušvietė kanapių ir kitų narkotikų vartojimo ir 
psichinės sveikatos sąsajų medicininių tyrimų rezultatus, visų pirma (išbraukta)
merginoms;

Or.sv
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Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 23
3 dalis

3. pabrėžia svarbų žiniasklaidos vaidmenį skleidžiant mokslinę informaciją apie 
(išbraukta) narkotikų vartojimo (išbraukta) poveikį sveikatai, o ypač psichologinei 
pusiausvyrai visų pirma (išbraukta) merginoms ir nėščioms moterims;

Or.fr

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 24
3 dalis

3. pritaria (išbraukta) Europos žiniasklaidos bendradarbiavimui, kuri nušvietė kanapių 
ir kitų narkotikų vartojimo ir psichinės sveikatos sąsajų medicininių tyrimų rezultatus, 
visų pirma ketinančioms susilaukti vaikų merginoms ir ypač ragina elektroninės 
žiniasklaidos priemones tinkamai skleisti geriausią praktiką kovojant su 
narkotinėmis medžiagomis;

Or.en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 25
3 dalis

3. džiaugiasi, kad Europos žiniasklaida nušvietė kanapių ir kitų narkotikų vartojimo ir 
psichinės sveikatos sąsajų medicininių tyrimų rezultatus, visų pirma ketinančioms 
susilaukti vaikų merginoms; ir atsižvelgiant į jos įtaką jaunajai kartai, skatina ją 
tapti pagrindiniu partneriu kovoje su narkotinėmis medžiagomis;

Or.fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 26
3a dalis (nauja)

3a. ragina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą savo kasmetiniuose 
pranešimuose rinkti statistinius duomenis susijusius su narkotikų vartojimu moterų 
tarpe Europos Sąjungoje, analizuoti tokio vartojimo tendencijas ir atsižvelgti į lytims 
skirtingą poveikį, siekiant suteikti geresnę informaciją ir sėkmingiau informuoti 
Europos pilietinę visuomenę apie šią problemą;  

Or.fr

Pakeitimą pateikė Anni Podimata

Pakeitimas 27
4 dalis

4. mano, kad yra būtina įvertinti iki šiol kovoje su narkotikais vykdytos politikos 
veiksmingumą ir, jeigu reikia, ją patobulinti atsižvelgiant į faktą, kad tai yra 
visuomenės sveikatos problema, kuri turi poveikio visai visuomenei; pabrėžia, kad 
yra labai svarbu atkreipti dėmesį į katastrofiškus narkotikų vartojimo padarinius, 
nes tai yra prevencijos politikos elementas; primena, kad nėščios moterys ir jauni 
žmonės turėtų būti laikomi pažeidžiamomis grupėmis, kurioms reikalinga parama 
terapijos, medicininės priežiūros ir į darbą bei visuomenę integruoti skirtų, kartu su 
pilietinės visuomenės organizacijomis vykdomų programų, pavidalu.

Or.fr

Pakeitimą pateikė Roselyne Lefrançois

Pakeitimas 28
4 dalis

4. lavinant informuotumą vadovaujantis padėties rimtumu ir skuba bei skatinant 
patvirtinti tinkamus bei naujoviškus sprendimus mano esant būtina:

– apskaičiuoti, kiek narkomanija kainuoja tiesiogine prasme (priklausomybės nuo narkotikų, 
psichikos sutrikimų, depresijos, žiauraus elgesio, rizikingos elgsenos, nelaimingų 
atsitikimų padarinių, ŽIV (AIDS), hepatito C, padarinių vaisingumui, nėštumui ir kai 
kurių narkotikų poveikio perdavimo per motinos organizmą vaisiui gydymas), 
netiesiogine prasme (motyvacijos mokytis ar dirbti praradimas, nedarbas) ir žmogiškąja 
prasme, konkrečiai turint omenyje motinas ir vaikus;
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– nustatyti rodiklius, kuriais remiantis būtų galima išmatuoti esamos politikos veiksmingumą 
(mokyklos nelankymas ir prasti mokymosi rezultatai, nesugebėjimas prisitaikyti darbo 
rinkoje, nedarbas).

Or.fr

Pakeitimą pateikė 
Pakeitimas 29
4 dalis

4. mano esant būtina:
– apskaičiuoti, kiek narkomanija kainuoja tiesiogine prasme (priklausomybės nuo 
narkotikų, psichikos sutrikimų, depresijos, žiauraus elgesio, rizikingos elgsenos, 
nelaimingų atsitikimų padarinių, ŽIV (AIDS), hepatito C, padarinių vaisingumui, 
nėštumui ir kai kurių narkotikų poveikio perdavimo per motinos organizmą vaisiui 
gydymas), netiesiogine prasme (motyvacijos mokytis ar dirbti praradimas, nedarbas) ir 
žmogiškąja prasme, konkrečiai turint omenyje motinas ir vaikus; 
– nustatyti rodiklius, kuriais remiantis būtų galima išmatuoti esamos politikos 
veiksmingumą (mokyklos nelankymas ir prasti mokymosi rezultatai, nesugebėjimas 
prisitaikyti darbo rinkoje, nedarbas).

– sukurti kitus indikatorius, kuriais būtų galima palyginti naujas tarptautinio masto 
prevencijos strategijas, ypač skirtas moterims ir merginoms bei paspartinti pasikeitimą 
geriausios praktikos pavyzdžiais. 

Or.de

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 30
4 dalis

4. mano esant būtina:
–    apskaičiuoti, kiek narkomanija kainuoja tiesiogine prasme (priklausomybės nuo 
narkotikų, psichikos sutrikimų, depresijos, žiauraus elgesio, rizikingos elgsenos, 
nelaimingų atsitikimų padarinių, ŽIV (AIDS), hepatito C, padarinių vaisingumui, 
nėštumui ir kai kurių narkotikų poveikio perdavimo per motinos organizmą vaisiui 
gydymas), netiesiogine prasme (motyvacijos mokytis ar dirbti praradimas, nedarbas, 
nusikaltimai susiję su narkotikų vartojimu) ir žmogiškąja prasme, konkrečiai turint 
omenyje motinas ir vaikus;

–   nustatyti rodiklius, kuriais remiantis būtų galima išmatuoti esamos politikos veiksmingumą 
(mokyklos nelankymas ir prasti mokymosi rezultatai, nesugebėjimas prisitaikyti darbo 
rinkoje, nedarbas, nusikaltimai susiję su narkotikų vartojimu).

Or.sv
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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 31
4 a dalis (nauja)

4a. pritaria Pilietinės visuomenės forumo narkotikų tema koncepcijai, kuris yra 
veiksminga priemonė remiant politikos formavimą ir įgyvendinimą; tačiau, 
nesutinka su kriterijais, kuriais vadovaujantis organizacijos narys (forumo narys) 
privalo kaip savo pagrindine veikla užsiimti veikla, susijusia su narkotikų problema;
mano, kad forumas galėtų turėti naudos iš kompetencijos organizacijų, turinčių 
patirties su narkotikais ir piktnaudžiavimu jais, kaip pvz. moterims, ŽIV/AIDS 
susirgimų problematikai, lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių klausimams 
atstovaujančios grupės;

Or.en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 32
4 a dalis (nauja)

4a. nesutinka su tinkamumo kriterijumi, kad organizacija privalo kaip savo pagrindine 
veikla užsiimti veikla, susijusia su narkotikų problema; rekomenduoja įtraukti 
organizacijas, turinčias vertingos patirties su narkotikų problemomis ir 
piktnaudžiavimu jais, kaip pvz. moterims, ŽIV/AIDS susirgimų problematikai, 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių klausimams, benamiams, psichinės 
sveikatos problemų turintiems asmenims, alkoholio pramonei arba bendruomenių 
vaistininkams  atstovaujančios grupės;

Or.en

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 33
4 b dalis (nauja)

4b. pabrėžia pilietinės visuomenės asociacijų svarbą įtakojant valstybių narių 
nacionalinę sveikatos politiką, siekiant atsižvelgti į faktą, kad problemų su 
narkotikais turinčios moterys reikalauja specialaus įsikišimo ir suteikti prieinamas 
bei plačiai teikiamas specializuotas paslaugas;

Or.en
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Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 34
4 c dalis (nauja)

4c. pabrėžia poreikį pripažinti ryšį tarp prekybos moterimis ir kovos su narkotikais 
politikos; primena, kad prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis užsiimančios 
gaujos dažnai yra susijusios, o pačios moterys rizikuoja susikurti priklausomybę 
nuo narkotikų ir alkoholio, kaip atsaką į situaciją kurioje jos yra.

Or.en
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