
AM\701046ET.doc PE398.685v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Kultuuri- ja hariduskomisjon

20.12.2007 PE398.685v01-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–8

Arvamuse projekt (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2004–2007
(2007/2145(INI))

Muudatusettepaneku esitaja(d): Doris Pack

Muudatusettepanek 1
Lõige 1 a (uus)

1 a. kiidab heaks asjaolu, et hiljuti allkirjastati Euroopa Liidu põhiõiguste harta1, mis 
on osa uuest ELi reformilepingust, ja kuulutati välja õigused, mida tuleb kõikide 
Euroopa Liidu õigusaktide väljaandmisel arvesse võtta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Hélène Descamps

Muudatusettepanek 2
Lõige 3

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid ebasoodsas olukorras ja sotsiaalselt tõrjutud 
laste tulemusliku integratsiooni juba nende varases vanuses ka haridussüsteemi ning 
ergutab sel eesmärgil parimate tavade vahetamist;

Or. fr

                                               
1 Ametlik väljakuulutamine Euroopa Parlamendis 12. detsembril 2007. aastal. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Doris Pack

Muudatusettepanek 3
Lõige 3 a (uus)

3 a. rõhutab lastekaitse tähtsust; on arvamusel, et Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegiaga seotud algatused, nagu näiteks eranditult lapsi puudutavatele 
teemadele pühendatud kodulehekülg, eriabi ja hädaabiliinid ning eelarvevahendite 
eraldamine laste heaks võetud meetmeid toetavatele ELi programmidele, tuleks täies 
ulatuses ellu viia ja samuti tuleks neid edasi arendada;   

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Doris Pack

Muudatusettepanek 4
Lõige 4

4. kutsub liikmesriike üles võitlema diskrimineerimise vastu haridusvaldkonnas, nagu 
näiteks romi laste segregatsioon koolis, vastavalt Strasbourgi Euroopa Inimõiguste 
Kohtu hiljutisele kohtuotsusele selles küsimuses;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Věra Flasarová

Muudatusettepanek 5
Lõike 4 joonealune märkus 2

D.H. ja teised v. Tšehhi Vabariik seoses varasemate aastate juhtumitega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 6
Lõige 7 a (uus)

7 a. rõhutab meediapädevuse olulist rolli õiglaste ja samaväärsete haridusvõimaluste 
tagamisel kõikidele Euroopa Liidu kodanikele;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Věra Flasarová

Muudatusettepanek 7
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub liikmesriike üles tagama väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvate uute 
sisserändajate, eriti laste ja noorte, tulemusliku integratsiooni ELi liikmesriikide 
haridussüsteemidesse ja aitama neil arendada oma kultuurilist mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 8
Lõige 7 b (uus)

7 b. kutsub liikmesriike üles võitlema haridus- ja kultuurivaldkonnas mis tahes liiki 
rassismi, homofoobia ja diskrimineerimise vastu;

Or. de
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