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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii �i egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru libertă�i 
civile, justi�ie �i afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere creşterea îngrijorătoare, în numeroase state membre, a consumului de 
canabis şi de alte droguri, mai ales în rândul tinerelor şi adolescentelor, drogurile devenind 
uşor de procurat chiar şi în împrejurimile şi în interiorul şcolilor, 

1. salută guvernele statelor membre, asociaţiile de părinţi şi cele profesionale, care nu s-au 
limitat numai la denunţarea pericolului alcoolului, cu au organizat şi campanii de 
informare exhaustivă cu privire la:  
 efectele negative ale drogurilor, mai ales pentru tinere, gravide sau femeile 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; 

2. invită statele membre să urmeze exemplul celor mai bune practici existente, de exemplu, 
politicile de „toleranţă zero”;

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;

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). 
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