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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech znepokojivě narůstá užívání marihuany 
a jiných drog, a to zejména mladými ženami a dívkami, neboť droga je snadno dostupná 
v okolí škol a přímo ve školách,

1. vítá skutečnost, že vlády členských států a sdružení rodičů a odborných pracovníků 
nejenom upozorňují na nebezpečí spojená s požíváním alkoholu, ale vedou rovněž 
důkladné informační kampaně týkající se:
 újmy, kterou způsobují drogy u dívek, těhotných nebo kojících žen a dětí;
 zdraví matek a skutečnosti, že drog se dostávají z organismu matky 

do organismu plodu;
 léčby nezletilých a pachatelů trestných činů, kteří jsou drogově závislí;
 podpory rodičů, jejichž dítě je závislé na alkoholu nebo drogách;

2. vyzývá členské státy, aby se inspirovaly platnými osvědčenými postupy podle vzoru 
politik „nulové tolerance“;

3. vítá skutečnost, že evropské sdělovací prostředky informovaly o lékařském výzkumu 
vztahu mezi užíváním marihuany a dalších drog a duševním zdravím, zejména pokud jde 
o dívky, které se v budoucnu chtějí stát matkami;

4. domnívá se, že je nezbytné:
 vyčíslit náklady na drogovou závislost, a to přímé (léčba drogové závislosti, 

psychotických stavů, depresí, násilného chování, rizikového chování, následků nehod, 
HIV/AIDS, žloutenky typu C, nepříznivých dopadů na plodnost, těhotenství
a následků toho, že některé drogy se dostávají z organismu matky do organismu 
plodu), nepřímé (ztráta motivace ve studiu nebo v zaměstnání, nezaměstnanost) i 
lidské, týkající se zvláště matek a jejich dětí;

 nalézt ukazatele, které by umožňovaly hodnotit účinnost prováděných politik (absence 
a školní neúspěch, nemožnost profesního zařazení, nezaměstnanost).
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