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Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2004-
2007
(2007/2145(INI))

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. χαιρετίζει την πρόσφατη υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1, ο οποίος θα αποτελέσει τμήμα της νέας Μεταρρυθμιστικής 
Συνθήκης της ΕΕ ενώ τα δικαιώματα που διακηρύσσει θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε κάθε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 2
Παράγραφος 3

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ουσιαστική ενσωμάτωση στα 
εκπαιδευτικά συστήματα των παιδιών που είναι σε μειονεκτική θέση και των 
κοινωνικά αποκλεισμένων ήδη από την τρυφερή τους ηλικία, και να ενθαρρύνουν 

                                               
1 Διακηρύχθηκε πανηγυρικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις 12 Δεκεμβρίου 2007.
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προς αυτόν τον σκοπό ανταλλαγές των καλύτερων πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 3
Παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των παιδιών· πιστεύει ότι οι 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κοινοτική στρατηγική σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπως η συγκρότηση ιστοτόπου αφιερωμένου 
αποκλειστικά σε υποθέσεις του παιδιού, οι τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης 
και η διάθεση κονδυλίων για κοινοτικά προγράμματα δράσης υπέρ του παιδιού 
πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως και να αναπτυχθούν περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 4
Παράγραφος 4

4. καλεί τα κράτη μέλη να αγωνισθούν κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση, όπως
είναι για παράδειγμα η χωριστή σχολική φοίτηση των παιδιών Ρόμ, σύμφωνα με την 
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο για το θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4, υποσημείωση αριθ. 2

D.H. και άλλων κατά της Δημοκρατίας της Τσεχίας, σχετικά με υποθέσεις παλαιότερων ετών.

Or. en
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 6
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της εξουσίας των ΜΜΕ ως προς την εξασφάλιση
ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. de

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 7
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική ένταξη νεοεισελθόντων, 
ιδίως παιδιών και νέων, από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εκπαιδευτικά 
συστήματα των κρατών μελών και να τους βοηθήσουν ευνοώντας την πολιτισμική 
ποικιλομορφία·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 8
Παράγραφος 7 β (νέα)

7 β. καλεί τα κράτη μέλη να αγωνιστούν κατά του ρατσισμού, της ομοφοβίας και των 
διακρίσεων κάθε είδους στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού·

Or. de
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