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Návrh stanoviska (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 – 2007 
(2007/2145(INI))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Doris Pack

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odsek 1a (nový)

1a. víta skutočnosť, že nedávno bola podpísaná Charta základných práv Európskej 
únie1, ktorá bude súčasťou novej reformnej zmluvy EÚ a ktorou sa vyhlasujú práva, 
ktoré bude nutné zohľadňovať v každom právnom predpise vychádzajúcom z 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Hélène Descamps

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odsek 3

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné začleňovanie znevýhodnených 
a spoločensky izolovaných detí už od najútlejšieho veku, ako aj do vzdelávacích 
systémov a aby v tomto záujme podporovali výmenu osvedčených skúseností;

                                               
1  Táto charta bola slávnostne vyhlásená v Európskom parlamente dňa 12. decembra 2007.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Doris Pack

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odsek 3a (nový)

3a. zdôrazňuje význam ochrany detí; domnieva sa, že iniciatívy v súvislosti so stratégiou 
EÚ v oblasti práv dieťaťa, napríklad webová stránka plne venovaná otázkam 
týkajúcim sa detí, telefónne linky osobitnej pomoci a núdzové telefónne linky, ako aj
vyčleňovanie rozpočtových prostriedkov na programy EÚ zamerané na činnosti 
v prospech detí, by sa mali v plnej miere vykonávať a ďalej rozvíjať;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Doris Pack

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odsek 4

4. vyzýva členské štáty, aby sa angažovali v boji proti diskriminácii vo vzdelávaní, akou 
je napríklad segregácia pri vzdelávaní rómskych detí, v súlade s nedávnym 
rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v tejto záležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Věra Flasarová

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odsek 4 poznámka pod čiarou 2

Vec D.H. a ostatní verzus Česká republika, vzťahujúca sa na prípady z predošlých rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Prets

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odsek 7a (nový)

7a. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohráva mediálna gramotnosť, pokiaľ ide 
o spravodlivé a rovnaké možnosti všetkých občanov Európskej únie vzdelávať sa;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Věra Flasarová

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odsek 7a (nový)

7a. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinnú integráciu prisťahovalcov zo štátov 
mimo Európskej únie, najmä detí a mladých ľudí, do vzdelávacích systémov 
členských štátov EÚ a pomohli im podporovaním ich kultúrnej rozmanitosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Prets

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odsek 7b (nový)

7b. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti akýmkoľvek formám rasizmu, homofóbie a 
diskriminácie v oblasti vzdelávania a kultúry;

Or. de


	701046sk.doc

