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

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Kulturális és Oktatási Bizottság

20.12.2007 PE398.685v01-00

MÓDOSÍTÁS: 1-8

Véleménytervezet (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban - 2004–2007
(2007/2145(INI))

Módosítás, előterjesztette: Doris Pack

Módosítás: 1
1a. bekezdés (új)

1a. üdvözli, hogy a közelmúltban aláírták az Európai Unió alapjogi chartáját1, amely 
része lesz az EU új reformszerződésének, és az abban kinyilvánított jogokat 
valamennyi európai uniós jogszabálynak figyelembe kell vennie;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Hélène Descamps

Módosítás: 2
3. bekezdés

3. sürgeti a tagállamokat, hogy a legkisebb életkortól kezdve biztosítsák a hátrányos 
helyzetű és társadalmilag kirekesztett gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését az 
oktatási rendszerbe, valamint hogy e célból ösztönözzék a legjobb gyakorlatok 
cseréjét;

                                               
1  Hivatalosan kihirdetve az Európai Parlamentben 2007. december 12-én.
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Doris Pack

Módosítás: 3
3a. bekezdés (új)

3a. hangsúlyozza a gyermekek védelmének fontosságát; úgy véli, hogy teljes mértékben 
végre kell hajtani és tovább kell fejleszteni a gyermekek jogaira vonatkozó uniós 
stratégiával kapcsolatos olyan kezdeményezéseket, mint például a gyermekek 
ügyeinek szentelt internetes honlap, a különleges telefonos segélyvonalak 
létrehozása és a gyermekek ügyét támogató uniós cselekvési programok 
költségvetési forrásainak biztosítása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Doris Pack

Módosítás: 4
4. bekezdés

4. felhívja a tagállamokat, hogy a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság közelmúltban 
hozott ítéletével összhangban vegyék fel a küzdelmet az oktatásban jelentkező 
hátrányos megkülönböztetés ellen, mint amilyen a roma gyermekek elkülönítése;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Věra Flasarová

Módosítás: 5
4. bekezdés, 2. lábjegyzet

D.H. és mások kontra Cseh Köztársaság, a korábbi években történt esetek ügyében.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 6
7a. bekezdés (új)

7a. hangsúlyozza a médiakompetencia fontos szerepét abban, hogy az Európai Unió 
valamennyi polgára számára egyenlő esélyeket lehessen biztosítani az oktatás 
területén;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Věra Flasarová

Módosítás: 7
7a. bekezdés (új)

7a. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák az Európai Unión kívüli országokból érkezők, 
különösen a gyermekek és fiatalok eredményes integrációját az EU-tagállamok 
oktatási rendszereibe, és segítsék őket kulturális sokszínűségük támogatása révén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 8
7b. bekezdés (új)

7b. kéri a tagállamokat, hogy vegyék fel a küzdelmet az oktatás és kultúra területén 
megjelenő rasszizmussal, homofóbiával és mindennemű megkülönböztetéssel 
szemben;

Or. de
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