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Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 1
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât  consumul de droguri este asociat cu transmiterea pe cale sexuală a HIV şi 
cu riscul din ce în ce mai mare la care sunt supuse femeile;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 2
Considerentul Ab (nou)

Ab. întrucât ONG-urile joacă un rol fundamental în promovarea participării tuturor 
cetăţenilor, fiind de obicei active în susţinerea cauzelor persoanelor şi comunităţilor 
care sunt supuse marginalizării, discriminării, sărăciei şi excluderii sociale,

Or. en
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Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 3
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât consumul de droguri poate determina riscuri de sănătate specifice în cazul 
tinerelor fete şi femeilor, îndeosebi probleme în timpul sarcinii şi deteriorarea 
sănătăţii reproductive, 

Or. en

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 4
Considerentul Ab (nou)

Ab. întrucât la nivelul societăţii a fost înregistrată o creştere  semnificativă a 
infracţionalităţii, activităţilor ilegale şi prostituţiei mai ales în rândul tinerelor fete 
şi femeilor care sunt toxicomane,

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 5
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât s-a constat că numărul bărbaţilor care participă la programe de tratament 
este mai mare decât cel al femeilor, iar femeile constituie, în momentul de faţă, 
aproximativ 20% din totalul celor care apelează la programe de tratament contra 
drogurilor în Europa,

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 6
Considerentul Ab (nou)

Ab. întrucât multe femei care lucrează ca prostituate o fac pentru a-şi putea plăti 
drogurile pe care le consumă, iar persoanele care se prostituează sunt un grup 
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vulnerabil din punctul de vedere al dependenţei de droguri,

Or. en

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 7
Punctul 1

1. invită guvernele statelor membre, organizaţiile nonguvernamentale, structurile 
societăţii civile, asociaţiile de părinţi şi cele profesionale să organizeze, fără să se 
limiteze numai la denunţarea pericolului alcoolului, (text eliminat) campanii de 
informare exhaustivă cu privire la:
- riscurile şi efectele negative ale drogurilor pentru sănătatea fizică şi mentală, mai 

ales pentru fetele tinere, femeile gravide sau cele care alăptează;
- sănătatea mamelor şi transmiterea drogurilor de la mamă la făt;
- tratamentul minorilor şi a delicvenţilor care se droghează;
- sprijinul acordat părinţilor care au copii care sunt alcoolici sau care se droghează;

Or. en

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 8
Punctul 1

1. felicită guvernele statelor membre, asociaţiile de părinţi şi cele profesionale, care (text 
eliminat) au organizat campanii de informare (text eliminat) cu privire la:
- efectele negative ale drogurilor, mai ales pentru tinere, gravide sau femeile care 
alăptează; şi copii
- sănătatea mamelor şi transmiterea drogurilor de la mamă la făt;
- tratamentul minorilor şi a delicvenţilor care se droghează;
- sprijinul acordat părinţilor care au copii care (text eliminat) se droghează;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 9
Punctul 1

1. salută guvernele statelor membre, asociaţiile de părinţi şi cele profesionale, care nu s-au 



PE400.657v01-00 4/12 AM\706395RO.doc

RO

limitat numai la denunţarea pericolului alcoolului, ci au organizat şi campanii de 
informare exhaustivă cu privire la:
- efectele negative ale drogurilor, mai ales pentru tinere, gravide sau femeile care 
alăptează şi copii;
- sănătatea mamelor şi transmiterea drogurilor de la mamă la făt;
- tratamentul minorilor şi a delicvenţilor care se droghează;
- sprijinul acordat părinţilor care au copii care sunt alcoolici sau care se droghează;
subliniază că este importantă nu numai continuarea acestor campanii de informare ci 
şi luarea de măsuri preventive, care să combată efectiv acest flagel care afectează din 
ce în ce mai mulţi tineri, atât băieţi cât şi fete, din păcate, de la o vârstă foarte fragedă;  

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 10
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază faptul că au fost identificate diferenţe mari între gradele şi tipurile de 
consum de droguri la femei şi bărbaţi; atrage atenţia că studiile au demonstrat
diferenţe mari între femei şi bărbaţi la nivelul unei serii de factori psihologici şi 
fiziologici care influenţează dezvoltarea dependenţei, a  comportamentului riscant 
sau a comportamentului celor care caută ajutor;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 11
Punctul 1b (nou)

1b. ia în discuţie temerile din ce în ce mai mari referitoare la faptul că femeile nu ar 
apela la îngrijirea medicală datorită lipsei sprijinului social şi economic, mai ales în 
ceea ce priveşte  creşterea copiilor, identificat ca un factor care împiedică femeile să 
apeleze la serviciile de tratament împotriva consumului de droguri; subliniază faptul 
că, în comparaţie cu serviciile care nu oferă facilităţi de îngrijire a copiilor, cele 
care le oferă înregistrează adesea un număr mai mare de femei în rândurile lor;

Or. en
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Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 12
Punctul 1a (nou)

1a. regretă lipsa de participare a organizaţiilor nonguvernamentale şi a reţelelor 
transnaţionale care au membri femei, a organizaţiilor mamelor şi a tinerelor fete la 
primul Forum al societăţii civile pentru combaterea drogurilor, organizat în 
decembrie 2007; invită Comisia să încurajeze activ participarea acestor organizaţii;

Or. en

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 13
Punctul 1b (nou)

1b. invită statele membre să contribuie la stabilirea unor structuri voluntare de tineri, 
care să includă fete şi femei tinere, care să participe la diseminarea informaţiilor, să 
lucreze cu şi să ofere ajutor toxicomanilor de aceeaşi vârstă cu ele, precum şi 
familiilor acestora;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 14
Punctul 1a (nou)

1a. atrage atenţia că organizaţiile respective trebuie să lucreze cu Comisia în vederea 
unui pachet integrat de măsuri privind educaţia sexuală, informarea şi consilierea 
pe probleme de sănătate şi drepturi sexuale şi reproductive care ar trebui oferite 
consumatorilor de droguri şi partenerilor acestora;

Or. en
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Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 15
Punctul 2

2. invită statele membre să aplice corespunzător  politica UE antidrog şi să promoveze 
campanii transnaţionale la care să participe şi societatea civilă, care joacă un rol 
foarte important;

Or. fr

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 16
Punctul 2

2. invită statele membre să urmeze exemplul celor mai bune practici existente în ceea ce 
priveşte prevenirea şi informarea copiilor şi a tinerilor şi să încurajeze dezvoltarea 
lor, în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 17
Punctul 2

2. invită statele membre să urmeze exemplul celor mai bune practici existente, de 
exemplu, politicile de „toleranţă zero” şi să combată mai hotărât, în colaborare cu 
societatea civilă, crima organizată, mai ales traficul de fiinţe umane care este în 
strânsă legătură cu traficul de droguri;

Or. fr

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 18
Punctul 2

2. invită statele membre să urmeze exemplul celor mai bune practici existente, de 
exemplu, politicile de „toleranţă zero”pentru furnizarea de droguri; reaminteşte că 
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această abordare are, de asemenea, consecinţe negative dacă eforturile de reducere 
a infracţionalităţii nu urmăresc să schimbe contextul legal, penal, socio-economic 
în care au loc aceste infracţiuni;

Or. en

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 19
Punctul 2

2. invită statele membre să facă schimb de experienţă cu privire la cele mai bune 
practici folosite în lupta împotriva drogurilor şi să aplice politicile de „toleranţă 
zero”;

Or. en

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 20
Punctul 2a (nou)

2a. atrage atenţia asupra faptului că este important pentru societate să se aloce fonduri 
care să sprijine organizaţiile voluntare şi asociaţiile de părinţi care se ocupă de 
combaterea consumului de alcool şi de droguri, mai ales în rândul tinerilor;

Or. sv

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 21
Punctul 2a (nou)

2a. invită Comisia să garanteze că noua strategie pentru 2008-2013 privind sănătatea ia 
în consideraţie efectele diferite ale drogurilor asupra femeilor, mai ales în ceea ce 
priveşte finanţarea programelor de informare anti-drog derulate de organizaţiile 
societăţii civile;

Or. fr
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Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 22
Punctul 3

3. felicită mijloacele media europene care, relatând despre cercetările medicale, au 
subliniat legătura dintre consumul de canabis sau alte droguri şi sănătatea mentală, în 
mod deosebit în cazul tinerelor (text eliminat);

Or. sv

Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 23
Punctul 3

3. insistă asupra rolului fundamental al mijloacelor media în diseminarea 
informaţiilor ştiinţifice despre efectele consumului (text eliminat) de droguri asupra 
sănătăţii şi mai ales asupra echilibrului psihologic, în mod deosebit în rândul 
tinerelor femei şi a femeilor gravide;

Or. fr

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 24
Punctul 3

3. salută parteneriatul dintre mijloacele media europene care, relatând despre cercetările 
medicale, au subliniat legătura dintre consumul de canabis sau alte droguri şi sănătatea 
mentală, în mod deosebit în cazul tinerelor care doresc să aibă copii şi invită mai ales 
mijloacele media electronice să facă cunoscute cele mai bune practici în combaterea 
consumul de droguri;

Or. en
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 25
Punctul 3

3. felicită mijloacele media europene care, relatând despre cercetările medicale, au 
subliniat legătura dintre consumul de canabis sau alte droguri şi sănătatea mentală, în 
mod deosebit în cazul tinerelor care doresc să aibă copii şi le  încurajează să devină 
partenerii principali în campaniile împotriva drogurilor ţinând cont de influenţa pe 
care o au asupra tinerei generaţii;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 26
Punctul 3a (nou)

3a. invită Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie să colecteze statistici 
privind consumul de droguri în rândul femeilor din UE, să analizeze tendinţele la 
nivelul de consum şi să ia în considerare, în rapoartele sale anuale, efectele diferite 
asupra femeilor şi bărbaţilor, cu scopul de a oferi mai multe informaţii şi de a 
sensibiliza şi mai mult societatea civilă europeană la această problemă;

Or. fr

Amendament depus de Anni Podimata

Amendamentul 27
Punctul 4

4. consideră că este necesară evaluarea eficienţei politicilor desfăşurate până în 
momentul de faţă în materie de combatere a drogurilor şi, dacă este nevoie, 
îmbunătăţirea lor, luându-se în considerare faptul că aceasta este o chestiune de 
sănătate publică care afectează întreaga societate; subliniază că este vital, ca parte a 
politicii de prevenire, să atragă atenţia asupra consecinţelor dezastruoase ale 
consumului de droguri; reaminteşte că femeile gravide şi tinerii ar trebui 
consideraţi grupuri vulnerabile care au nevoie de ajutor prin intermediul terapiilor, 
supravegherii medicale şi programelor centrate pe reintegrarea  în muncă şi 
societate, în cooperare cu organizaţiile societăţii civile;

Or. fr
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Amendament depus de Roselyne Lefrançois

Amendamentul 28
Punctul 4

4. consideră că, pentru a asigura o cunoaştere pe măsura gravităţii şi stringenţei situaţiei 
şi pentru a încuraja adoptarea soluţiilor adecvate şi inovatoare, este necesar:
- să se calculeze costurile toxicomaniei, cele directe (tratamentul toxico-dependenţei, 
stări psihotice, depresii, comportamente violente, comportamente riscante, accidente, 
virusul HIV/ SIDA, hepatita C, urmările asupra fertilităţii, gravidităţii şi transmiterea de la 
mamă la făt a anumitor droguri), cele indirecte (lipsa interesului pentru şcoală sau 
profesie, şomajul) precum şi costurile umane, care au în vedere în mod special mamele şi 
copii;
- să se creeze indicatori care să permită evaluarea eficienţei politicilor respective 
(absenteismul şi eşecul şcolar, excluderea de pe piaţa muncii, şomajul).

Or. fr

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 29
Punctul 4

4. consideră că este necesar:
- să se calculeze costurile toxicomaniei, cele directe (tratamentul toxico-dependenţei, 
stări psihotice, depresii, comportamente violente, comportamente riscante, accidente, 
virusul HIV/ SIDA, hepatita C, urmările asupra fertilităţii, gravidităţii şi transmiterea de la 
mamă la făt a anumitor droguri), cele indirecte (lipsa interesului pentru şcoală sau 
profesie, şomajul) precum şi costurile umane, care au în vedere în mod special mamele şi 
copii;
- să se creeze indicatori care să permită evaluarea eficienţei politicilor respective 
(absenteismul şi eşecul şcolar, excluderea de pe piaţa muncii, şomajul).
- să creeze indicatori suplimentari care să permită comparaţia între noile strategii în 

prevenţie la nivel internaţional, mai ales pentru femei şi copii, şi să accelereze 
schimburile de experienţă privind cele mai bune practici.

Or. de

Amendament depus de Eva-Britt Svensson

Amendamentul 30
Punctul 4

4. consideră că este necesar:
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- să se calculeze costurile toxicomaniei, cele directe (tratamentul toxico-dependenţei, 
stări psihotice, depresii, comportamente violente, comportamente riscante, accidente, 
virusul HIV/ SIDA, hepatita C, urmările asupra fertilităţii, gravidităţii şi transmiterea de la 
mamă la făt a anumitor droguri), cele indirecte (lipsa interesului pentru şcoală sau 
profesie, şomajul, infracţiunile datorate abuzului de droguri) precum şi costurile umane, 
care au în vedere în mod special mamele şi copii;
- să se creeze indicatori care să permită evaluarea eficienţei politicilor respective 
(absenteismul şi eşecul şcolar, excluderea de pe piaţa muncii, şomajul,

infracţiunile datorate abuzului de droguri).

Or. sv

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 31
Punctul 4a (nou)

4a. salută conceptul de Forum al societăţii civile pentru combaterea drogurilor ca fiind 
un instrument eficient în formularea şi implementarea politicii respective; cu toate 
acestea, nu este de acord cu criteriul conform căruia „organizaţia [membră a 
forumului] trebuie să aibă ca principal obiect de activitate lupta împotriva 
drogurilor”, fiind de părere că Forumul poate beneficia de expertiza oferită de 
organizaţiile care au o solidă experienţă în problemele legate de droguri şi de 
abuzul de droguri, cum ar fi grupurile care reprezintă femeile, HIV/SIDA, 
sănătatea şi drepturile reproductive;

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 32
Punctul 4a (nou)

4a. nu este de acord cu criteriul de eligibilitate conform căruia „organizaţia trebuie să 
aibă ca principal obiect de activitate lupta împotriva drogurilor”; recomandă 
includerea organizaţiilor care au o mare experienţă în problemele legate de droguri 
şi de consumul de droguri, cum ar fi grupurile care acţionează în domeniul 
HIV/SIDA, sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive, sau cele care se ocupă de 
persoanele fără adăpost, de chestiuni legate de sănătatea mentală, alcool, precum şi 
de problema farmaciilor de cartier;

Or. en
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Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 33
Punctul 4b (nou)

4b. subliniază rolul avut de organizaţiile din societatea civilă în influenţarea politicilor 
naţionale de sănătate la nivelul statelor membre, în vederea luării în consideraţie a 
faptului că femeile care au probleme din cauza consumului de droguri necesită 
intervenţii speciale, precum şi în vederea oferirii de servicii specializate accesibile şi 
disponibile pentru toată lumea;

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 34
Punctul 4c (nou)

4c. subliniază necesitatea recunoaşterii legăturii dintre traficul de femei şi politicile în 
materie de droguri; reaminteşte faptul că bandele de traficanţi de droguri sunt 
adesea în legătură cu cele care fac trafic de fiinţe umane, iar femeile pot deveni 
dependente de droguri şi de alcool tocmai din cauza situaţiei în care se află;

Or. en
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