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Projecto de parecer (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
A Situação dos Direitos Fundamentais na União Europeia (2004-2007)
(2007/2145(INI))

Alteração apresentada por Doris Pack
Alteração 1
N.º 1 bis (novo)

1 bis. Congratula-se com a recente assinatura da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia1, que fará parte integrante do novo Tratado reformador da UE, e 
com os direitos nela consagrados, que terão de ser tidos em conta por todos os 
diplomas legais emanados da União Europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Marie-Hélène Descamps

Alteração 2
N.º 3

3. Solicita aos Estados-Membros que assegurem a efectiva integração nos sistemas 
educacionais das crianças desfavorecidas e socialmente excluídas desde a mais tenra 
idade, e que para tal encorajem os intercâmbios de boas práticas;

Or. fr

                                               
1 Proclamada formalmente no Parlamento Europeu em 12 de Dezembro de 2007.
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Alteração apresentada por Doris Pack

Alteração 3
N.º 3 bis (novo)

3 bis. Sublinha a importância da protecção das crianças; considera que as iniciativas 
relacionadas com uma Estratégia Comunitária dos Direitos da Criança, tais como a 
elaboração de uma página na Internet dedicada exclusivamente às questões da 
infância, a prestação de auxílios especiais, a criação de linhas telefónicas de 
emergência e a atribuição de rubricas orçamentais a programas da União Europeia 
para acções em prol das crianças, devem ser integralmente aplicadas e 
aprofundadas;

Or. en

Alteração apresentada por Doris Pack

Alteração 4
N.º 4

4. Apela aos Estados-Membros para que lutem contra a discriminação na educação, 
como, por exemplo, a segregação escolar das crianças Roma, de acordo com a recente 
decisão sobre este assunto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 
Estrasburgo;

Or. en

Alteração apresentada por Věra Flasarová

Alteração 5
N.º 4, nota de rodapé 2

D.H. e outros contra República Checa, relacionada com casos ocorridos no passado.

Or. en
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Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 6
N.º 7 bis (novo)

7 bis. Sublinha o papel importante das competências em matéria de meios de 
comunicação social no contexto da justiça e da igualdade das oportunidades que se 
abrem a todos os cidadãos da União Europeia no domínio da educação;

Or. de

Alteração apresentada por Věra Flasarová

Alteração 7
N.º 7 bis (novo)

7 bis. Convida os Estados-Membros a salvaguardarem a integração eficaz dos 
recém-chegados e, em especial, das crianças e dos jovens, de Estados que não são 
membros da União Europeia nos sistemas escolares dos próprios Estados-Membros, 
ajudando-os através da promoção da sua diversidade cultural;

Or. en

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 8
N.º 7 bis (novo)

7 bis. Exorta os Estados-Membros a combaterem o racismo, a homofobia e as 
discriminações de toda e qualquer espécie nos domínios da educação e da cultura;

Or. de
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