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PAKEITIMAI 1-8

Nuomonės projektas (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2004–2007 m.
(2007/2145(INI))

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. džiaugiasi, kad neseniai buvo pasirašyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija1, kuri bus naujosios ES Reformų sutarties dalis, o į joje paskelbtas teises 
reikės atsižvelgti kaskart rengiant Europos Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Hélène Descamps

Pakeitimas 2
3 dalis

3. ragina valstybes nares užtikrinti, kad nuo ankstyvaus amžiaus į švietimo sistemą būtų 
veiksmingai įtraukiami socialiai nuskriausti ir socialinę atskirtį patiriantys vaikai, ir 
skatinti pažangiausios patirties mainus šioje srityje;  

                                               
1 Oficialiai paskelbta Europos Parlamente 2007 m. gruodžio 12 d.
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 3
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia vaikų apsaugos svarbą; mano, kad su ES vaiko teisių strategija susijusios 
iniciatyvos, pvz., vaikų klausimams skirta interneto svetainė, specialios pagalbos 
telefono linijos ir lėšų skyrimas ES veiksmų programoms vaikų labui, turėtų būti 
visapusiškai įgyvendinamos ir kuriamos toliau;

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 4
4 dalis

4. ragina valstybes nares kovoti su diskriminacija švietimo srityje, pvz., stengtis pašalinti 
romų tautybės vaikų segregaciją mokyklose, atsižvelgiant į neseniai priimtą Europos 
žmogaus teisių teismo (Strasbūras) sprendimą šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Věra Flasarová

Pakeitimas 5
4 dalies 2 išnaša

Byla D.H. ir kiti prieš Čekijos Respubliką, susijusi su ankstesnių metų bylomis.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 6
7a dalis (nauja)

7a. pabrėžia, kad siekiant suteikti sąžiningas ir lygias švietimo galimybes visiems 
Europos Sąjungos piliečiams labai svarbu gebėti naudotis žiniasklaidos 
priemonėmis bei jas suprasti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Věra Flasarová

Pakeitimas 7
7a dalis (nauja)

7a. ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingą naujokų, ypač vaikų ir jaunų žmonių, 
iš ne Europos Sąjungos šalių integraciją į ES valstybių narių švietimo sistemas bei 
padėti jiems puoselėjant jų kultūrinę įvairovę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 8
7b dalis (nauja)

7b. ragina valstybes nares kovoti su rasizmu, homofobija ir visų rūšių diskriminacija 
švietimo ir kultūros srityse;

Or. de
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