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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 1
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że zażywanie narkotyków jest powiązane z zakażeniem wirusem 
HIV drogą płciową oraz mając na uwadze rosnące ryzyko dla kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 2
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że organizacje pozarządowe odgrywają zasadniczą rolę w 
promowaniu uczestnictwa wszystkich obywateli i zazwyczaj są aktywne w działaniu 
na rzecz ludzi i społeczności doświadczających marginalizacji, dyskryminacji, 
ubóstwa i wykluczenia społecznego,

Or. en
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Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 3
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że zażywanie narkotyków może prowadzić do szczególnego 
zagrożenia zdrowia młodych dziewcząt i kobiet, w szczególności do problemów 
związanych z ciążą i pogorszeniem stanu zdrowia reprodukcyjnego,

Or. en

Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 4
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że odnotowano znaczący wzrost przestępczości, działań 
nielegalnych i prostytucji w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodych 
dziewcząt i kobiet cierpiących na uzależnienie od narkotyków,

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 5
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że mężczyźni są liczniej reprezentowani w programach leczenia 
niż kobiety oraz że kobiety stanowią obecnie około 20% osób rozpoczynających 
programy leczenia osób zażywających narkotyki w Europie, 

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 6
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że wiele kobiet świadczących usługi seksualne, robi to z uwagi na 
uzależnienie od narkotyków oraz że osoby świadczące usługi seksualne stanowią 
wrażliwą grupę osób dotkniętych rozwijającym się problemem narkotyków,
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Or. en

Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 7
Ustęp 1

1. wzywa rządy państw członkowskich, organizacje pozarządowe, struktury 
społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia rodzicielskie i zawodowe, do 
prowadzenia, nie ograniczając się do podkreślania niebezpieczeństw związanych 
z alkoholem, (skreślenie) wyczerpujących kampanii informacyjnych na temat:
- ryzyka i szkód dla zdrowia fizycznego i umysłowego wyrządzanych przez 

narkotyki, szczególnie u młodych dziewcząt, ciężarnych lub karmiących kobiet 
oraz dzieci;

- zdrowia matek oraz przenikania narkotyków z organizmu matki do płodu;
- leczenia nieletnich i przestępców uzależnionych od narkotyków;
- leczenia nieletnich i przestępców uzależnionych od narkotyków;

Or. en

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 8
Ustęp 1

1. gratuluje rządom państw członkowskich oraz stowarzyszeniom rodzicielskim i 
zawodowym, które (skreślenie) prowadzą (skreślenie) kampanie informacyjne na 
temat
- szkód wyrządzanych przez narkotyki, szczególnie u młodych dziewcząt, 

ciężarnych lub karmiących kobiet oraz dzieci;
- zdrowia matek oraz przenikania narkotyków z organizmu matki do płodu;
- leczenia nieletnich i przestępców uzależnionych od narkotyków;
- wspierania rodziców dzieci uzależnionych od (skreślenie) narkotyków;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 9
Ustęp 1

1. gratuluje rządom państw członkowskich oraz stowarzyszeniom rodzicielskim 
i zawodowym, które, nie ograniczając się do podkreślania niebezpieczeństw 
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związanych z alkoholem, prowadzą wyczerpujące kampanie informacyjne na temat:
- szkód wyrządzanych przez narkotyki, szczególnie u młodych dziewcząt, 

ciężarnych lub karmiących kobiet oraz dzieci;
- zdrowia matek oraz przenikania narkotyków z organizmu matki do płodu;
- leczenia nieletnich i przestępców uzależnionych od narkotyków;
- wspierania rodziców dzieci uzależnionych od alkoholu lub narkotyków;
podkreśla, że ważne jest nie tylko, by prowadzić kampanie informacyjne, ale również 
podjąć środki prewencyjne mające na celu skuteczną walkę z tym negatywnym 
zjawiskiem dotykającym coraz więcej młodych, zarówno dziewczęta jak i chłopców i 
niestety w bardzo młodym wieku;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 10
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że odnotowano ważne różnice w stopniu i formach zażywania narkotyków 
przez mężczyzn i kobiety; podkreśla, że badania naukowe wykazują poważne różnice 
z uwagi na płeć w zakresie czynników fizjologicznych i psychologicznych 
związanych z rozwojem uzależnienia, podejmowaniem ryzyka i szukaniem pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 11
Ustęp 1 b (nowy)

1b. powołuje się na zwiększające się obawy, że kobiety mogą nie mieć dostępu do opieki 
z uwagi na brak społecznego i gospodarczego wsparcia, a w szczególności obowiązki 
względem dzieci, co zostało zidentyfikowane jako czynniki uniemożliwiające 
skorzystanie z usług leczenia uzależnień; zaznacza, że usługi oferujące opiekę nad 
dziećmi mają większą liczbę kobiet wśród swoich klientów, niż te, które ich nie 
oferują;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 12
Ustęp 1 a (nowy)

1a. ubolewa nad faktem, że krajowe i międzynarodowe sieci pozarządowe ze 
szczególnym udziałem organizacji kobiet, matek i młodych dziewcząt nie 
uczestniczyły w pierwszym forum społeczeństwa obywatelskiego na temat 
narkotyków zorganizowanym z grudniu 2007 r.; wzywa Komisję do aktywnego 
zachęcania do uczestnictwa w tego typu organizacjach;

Or. en

Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 13
Ustęp 1 b (nowy)

1b. wzywa państwa członkowskie do przyczynienia się do utworzenia struktur młodych 
wolontariuszy obejmujących dziewczęta i młode kobiety w celu upowszechniania 
informacji, pracy z osobami w tym samym wieku uzależnionymi od narkotyków i ich 
rodzinami oraz pomocy im;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 14
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że Komisja musi pracować wraz z odpowiednimi organizacjami na rzecz 
zintegrowanego pakietu środków w zakresie edukacji seksualnej, informacji i 
doradztwa w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw, jakie 
powinny być zapewnione osobom uzależnionym od narkotyków i ich partnerom;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 15
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do dobrego stosowania strategii antynarkotykowej UE 
oraz do promowania działań o charakterze międzynarodowym obejmujących 
społeczeństwo obywatelskie, które odgrywa bardzo ważną rolę;

Or. fr

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 16
Ustęp 2

2. zwraca się do państw członkowskich, aby czerpały z najlepszych obowiązujących 
praktyk w zakresie prewencji i informacji kierowanych do dzieci i nastolatków oraz 
aby stymulowały rozwój tych praktyk we współpracy z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Ustęp 2

2. zwraca się do państw członkowskich, aby czerpały z najlepszych obowiązujących 
praktyk, na wzór polityki „zero tolerancji” oraz aby bardziej stanowczo walczyły, 
wraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z przestępczością 
zorganizowaną a zwłaszcza handlem ludźmi, co jest ściśle powiązane z handlem 
narkotykami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 18
Ustęp 2

2. zwraca się do państw członkowskich, aby czerpały z najlepszych obowiązujących 
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praktyk w zakresie narkotyków na wzór polityki „zero tolerancji”; przypomina, że to 
podejście niesie ze sobą również negatywne skutki, jeżeli wysiłki na rzecz 
zmniejszenia przestępczości nie dążą do zmiany kontekstu prawnego, karnego i 
społeczno-ekonomicznego, w jakim przestępstwa mają miejsce;

Or. en

Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 19
Ustęp 2

2. zwraca się do państw członkowskich, aby wymieniały najlepsze obowiązujące 
praktyki w dziedzinie walki z narkotykami i stosowały politykę „zero tolerancji;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 20
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla, jak ważne jest dla społeczeństwa by przewidziano finansowanie wsparcia 
dla organizacji wolontariuszy i stowarzyszeń rodziców, które są zaangażowane w 
walkę z nadużyciem alkoholu i narkotyków, w szczególności wśród młodych ludzi;

Or. sv

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję do upewnienia się, że nowa strategia zdrowia na lata 2008-2013 
uwzględnia różny wpływ narkotyków na kobiety, w szczególności na poziomie 
finansowania programów informacyjnych do walki z narkotykami prowadzonym 
przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 22
Ustęp 3

3. gratuluje europejskim mediom, które relacjonowały badania medyczne nad związkiem 
konsumpcji konopi lub innych narkotyków ze zdrowiem psychicznym, szczególnie u 
młodych kobiet (skreślenie);

Or. sv

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 23
Ustęp 3

3. podkreśla zasadniczą rolę mediów w upowszechnianiu informacji naukowych 
odnoszących się do wpływu zażywania (skreślenie) narkotyków na zdrowie, w 
szczególności na równowagę psychiczną, zwłaszcza wśród młodych dziewcząt i 
kobiet w ciąży;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 24
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje partnerstwo europejskich mediów, które relacjonowały 
badania medyczne nad związkiem konsumpcji konopi lub innych narkotyków ze 
zdrowiem psychicznym, szczególnie u młodych kobiet planujących macierzyństwo 
oraz wzywa w szczególności media elektroniczne do odpowiedniego 
upowszechniania najlepszych praktyk w zakresie walki z narkotykami;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Ustęp 3

3. gratuluje europejskim mediom, które relacjonowały badania medyczne nad związkiem 
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konsumpcji konopi lub innych narkotyków ze zdrowiem psychicznym, szczególnie 
u młodych kobiet planujących macierzyństwo i zachęca je, by stały się 
uprzywilejowanymi partnerami w walce z narkotykami z uwagi na ich wpływ na 
młode pokolenia; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 26
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii do zebrania 
statystyk na temat stosowania narkotyków przez kobiety w UE, do zanalizowania 
ewolucji tego zjawiska oraz do uwzględnienia w swoim sprawozdaniu rocznym 
różnego wpływu ze względu na płeć w celu zapewnienia lepszego informowania i 
uwrażliwiania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anni Podimata

Poprawka 27
Ustęp 4

4. uważa, iż należy przeprowadzić ocenę skuteczności dotychczasowej polityki 
zwalczania narkomanii oraz, o ile to konieczne, poprawić ją mając na uwadze, że 
jest to kwestia zdrowia publicznego dotykająca całe społeczeństwo;  nalega na 
konieczność zwrócenia uwagi w ramach polityki prewencyjnej na szkodliwe 
konsekwencje zażywania narkotyków; przypomina, że kobiety w ciąży i młode 
kobiety powinny być uznawane za osoby wrażliwe, wymagające pomocy poprzez 
terapię, nadzór lekarski i programy reintegracji społecznej i zawodowej we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Roselyne Lefrançois

Poprawka 28
Ustęp 4

4. uważa, że dla podniesienia świadomości do poziomu powagi i pilności sytuacji oraz 
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w celu zachęcenia do przyjęcia dostosowanych i nowatorskich rozwiązań konieczne 
jest: 
- obliczenie kosztów narkomanii, zarówno bezpośrednich (leczenie uzależnień od 

narkotyków, zaburzeń psychotycznych, depresji, agresywnych i ryzykownych 
zachowań, wypadków, HIV/AIDS, zapalenia wątroby typu C, skutków dla 
płodności i ciąży oraz przenikania niektórych narkotyków z organizmu matki do 
płodu), jak i pośrednich (utrata motywacji do nauki lub wykonywania zawodu, 
bezrobocie), a także ludzkich, dotyczących w szczególności matek i ich dzieci;

- opracowanie wskaźników umożliwiających pomiar skuteczności realizowanych 
polityk (absencja i niepowodzenia w nauce, brak integracji zawodowej, 
bezrobocie).

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 29
Ustęp 4

4. uważa, że konieczne jest:
- obliczenie kosztów narkomanii, zarówno bezpośrednich (leczenie uzależnień od 

narkotyków, zaburzeń psychotycznych, depresji, agresywnych i ryzykownych 
zachowań, wypadków, HIV/AIDS, zapalenia wątroby typu C, skutków dla płodności i 
ciąży oraz przenikania niektórych narkotyków z organizmu matki do płodu), jak i 
pośrednich (utrata motywacji do nauki lub wykonywania zawodu, bezrobocie), a także 
ludzkich, dotyczących w szczególności matek i ich dzieci;

- opracowanie wskaźników umożliwiających pomiar skuteczności realizowanych 
polityk (absencja i niepowodzenia w nauce, brak integracji zawodowej, bezrobocie).

- opracowanie dalszych wskaźników umożliwiających porównanie nowych strategii w 
zakresie prewencji międzynarodowej, w szczególności dla kobiet i dziewcząt oraz 
przyspieszenie wymiany wzorców najlepszych praktyk.

Or. de

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 30
Ustęp 4

4. uważa, że konieczne jest:
- obliczenie kosztów narkomanii, zarówno bezpośrednich (leczenie uzależnień od 

narkotyków, zaburzeń psychotycznych, depresji, agresywnych i ryzykownych 
zachowań, wypadków, HIV/AIDS, zapalenia wątroby typu C, skutków dla płodności i 
ciąży oraz przenikania niektórych narkotyków z organizmu matki do płodu), jak i 
pośrednich (utrata motywacji do nauki lub wykonywania zawodu, bezrobocie, 
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przestępczość związana z uzależnieniem od narkotyków), a także ludzkich, 
dotyczących w szczególności matek i ich dzieci;

- opracowanie wskaźników umożliwiających pomiar skuteczności realizowanych 
polityk (absencja i niepowodzenia w nauce, brak integracji zawodowej, bezrobocie, 
przestępczość związana z uzależnieniem od narkotyków).

Or. sv

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 31
Ustęp 4 a (nowy)

4a. z zadowoleniem przyjmuje ideę forum społeczeństwa obywatelskiego na temat 
narkotyków jako skutecznego narzędzia do wspierania formułowania i wdrażania 
polityki; jednakże, nie zgadza się z kryterium zgodnie z którym "zasadnicza 
działalność organizacji (członka forum) musi być związana z narkotykami", 
uważając, że forum mogłoby skorzystać z wiedzy oferowanej przez organizacje 
posiadające ważne doświadczenia z narkotykami i ich  nadużyciem, takie jak 
organizacje kobiece, grupy działające w zakresie HIV/AIDS, zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 32
Ustęp 4 a (nowy)

4a. nie zgadza się z kryteriami kwalifikującymi zakładającymi, że "zasadnicza 
działalność organizacji (członka forum) musi być związana z narkotykami"; zaleca 
włączenie organizacji mających wartościowe doświadczenia związane z narkotykami 
i nadużyciem narkotyków, takich jak organizacje działające w zakresie HIV/AIDS, 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw, osób bezdomnych, zdrowia 
psychicznego, alkoholu i lokalnych aptekarzy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 33
Ustęp 4 b (nowy)

4b. podkreśla rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w wywieraniu wpływu na 
krajowe polityki zdrowia w państwach członkowskich w celu uwzględnienia faktu, że 
kobiety mające problemy z narkotykami potrzebują specjalnych działań oraz w celu 
zagwarantowania szeroko dostępnych wyspecjalizowanych usług;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 34
Ustęp 4 c (nowy)

4c. podkreśla konieczność uznania związku pomiędzy handlem kobietami i polityką w 
zakresie narkotyków; przypomina, że gangi handlujące narkotykami i ludźmi często 
są powiązane, a kobiety narażone są na ryzyko rozwinięcia uzależnienia od 
narkotyków lub alkoholu w odpowiedzi na sytuację, w jakiej się znalazły.

Or. en
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