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Návrh stanoviska (PE396.541v01-00)
Viktória Mohácsi
Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004–2007
(2007/2145(INI))

Pozměňovací návrh, který předkládá Doris Pack

Pozměňovací návrh 1
Bod 1a (nový)

1a. vítá nedávné podepsání Listiny základních práv Evropské unie1, která bude součástí 
nové reformní smlouvy EU a jí proklamovaných práv, jež bude muset vzít v úvahu 
každý právní předpis vznikající v Evropské unii;

○en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Hélène Descamps

Pozměňovací návrh 2
Bod 3

3. naléhá na členské státy, aby zajistily účinnou integraci sociálně znevýhodněných 
skupin a sociálně vyloučených dětí od jejich nejrannějšího věku a to i do 
vzdělávacích systémů a za tímto účelem podpořily výměnu osvědčených postupů;

                                               
1 Úředně vyhlášené v Evropském parlamentu dne 12. prosince 2007.
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Doris Pack

Pozměňovací návrh 3
Bod 3a (nový)

3a. zdůrazňuje význam ochrany dětí; domnívá se, že podněty vztahující se ke strategii 
EU o právech dítěte, jako je internetová stránka plně věnovaná záležitostem dětí, 
speciální pomoc, nouzové telefonní linky a rozpočtové prostředky přidělené 
z rozpočtu na programy EU pro činnosti ve prospěch dětí, by měly být řádně 
prováděny a dále rozvíjeny;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Doris Pack

Pozměňovací návrh 4
Bod 4

4. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti diskriminaci ve vzdělávání, jakou je např.
segregace romských dětí, v souladu s nedávným rozhodnutím Evropského soudu pro 
lidská práva ve Štrasburku týkající se této záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Věra Flasarová

Pozměňovací návrh 5
Bod 4 druhá poznámka pod čarou

D.H. a ostatní proti České republice, vztahující se k dřívějším rozsudkům.
.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 6
Bod 7a (nový)

7a. zdůrazňuje důležitou úlohu mediální gramotnosti s ohledem na spravedlivé a rovné 
možnosti vzdělávání pro všechny občanky a občany Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Věra Flasarová

Pozměňovací návrh 7
Bod 7a (nový)

7a. vyzývá členské státy, aby zajistily účinnou integraci nově příchozích, zejména dětí a 
mladých lidí, ze států mimo Evropskou unii do vzdělávacích systémů členských států 
EU a pomohly jim v rozvíjení jejich kulturní rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Prets

Pozměňovací návrh 8
Bod 7b (nový)

7b. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti rasismu, homofobii a diskriminaci 
jakéhokoli druhu v oblasti vzdělávání a v kultuře;

Or. de
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