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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. tekintettel arra, hogy számos tagállamban aggasztó mértékben nő a kannabisz és más 
kábítószerek fogyasztása, főként a fiatal nők és kamaszlányok körében, mivel a kínálat 
rendkívül könnyen elérhetővé vált az iskolák környékén és magukban az iskolákban is,

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;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy merítsenek ihletet a jelenleg alkalmazott legjobb 
gyakorlatokból, például a „zéró tolerancia” politikájából;

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;

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;

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