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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. vzhľadom na znepokojujúce zvýšenie užívania marihuany a iných drog v mnohých 
členských štátoch a to najmä u mladých žien a dievčat, pričom sa ponuka stala ľahko 
dostupnou v okolí škôl ako aj v školách samotných,

1. víta, že vlády členských krajín a združenia rodičov a odborných pracovníkov 
neupozorňujú iba na nebezpečenstvá spojené s alkoholom, ale vedú aj vyčerpávajúce 
informačné kampane o:
 ujmach, ktoré spôsobujú drogy, a to najmä u mladých dievčat, tehotných žien alebo 

žien, ktoré dojčia, a u detí;
 zdraví matiek a prenose drog medzi matkou a plodom;
 liečbe neplnoletých a páchateľov trestných činov, ktorí sú závislí od drog;
 podpore rodičov, ktorých dieťa je závislé od alkoholu a drog;

2. vyzýva členské štáty, aby sa inšpirovali platnými osvedčenými postupmi podľa vzoru 
politík nulovej tolerancie;

3. víta, že európske médiá informovali o lekárskych výskumoch zameraných na vzťah medzi 
užívaním marihuany a iných drog a mentálnym zdravím, najmä u mladých dievčat, ktoré 
sa chcú stať matkami;

4. pokladá za dôležité, aby sa:
 vyčíslili náklady drogovej závislosti, a to priame (liečba závislosti od drog, 

psychotické poruchy, depresie, násilné správanie, riskantné konanie, nehody, 
HIV/AIDS, hepatitída typu C, vplyvy na plodnosť, tehotenstvo a prenos niektorých 
drog z matky na plod), nepriame (strata motivácie v škole alebo v práci, 
nezamestnanosť) a ľudské, ktoré sa týkajú najmä matiek a ich detí;

 vyvinuli ukazovatele umožňujúce zmerať efektívnosť uskutočňovaných politík 
(absencia a neúspech v škole, pracovné nezačlenenie, nezamestnanosť).
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