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Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „2007–2008 m. plėtros strategija ir 
pagrindiniai uždaviniai“
(2007/2271(INI))

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia ES aktyvaus dalyvavimo Vakarų Balkanuose svarbą; be to, pabrėžia, kad 
ES Balkanų politika labai svarbi siekiant padėti regionui siekti pažangos, taikos ir 
stabilumo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 2
2 dalis

2. ragina iš esmės pagerinti Europos Sąjungos vizų politiką, taikomą Vakarų Balkanų 
šalims, kadangi regionų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su Europos 
Sąjunga galimi tik tada, kai žmonės gali laisvai judėti, tai suteiktų galimybę Vakarų 
Balkanų piliečiams dalyvauti ES programose, pvz., „Jaunimas“, „Erasmus“ ar 
„Kultūra“, neatliekant šiuo metu ilgai trunkančios, rizikingos ir pernelyg brangios 
vizų suteikimo procedūros; be to, siūlo įkurti centrinį punktą, per kurį, atsiradus 
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problemų, vyktų greitas tarpininkavimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 3
2 dalis

2. prašo Tarybos sukurti paprastesnę vizų sistemą, pagal kurią visi Ukrainos, Moldovos, 
Baltarusijos ir Vakarų Balkanų bei Turkijos piliečiai galėtų dalyvauti ES 
programose, pvz., „Jaunimas“, „Erasmus“ ar „Kultūra“, neprivalėdami atlikti šiuo 
metu ilgai trunkančios, rizikingos ir brangios vizų suteikimo procedūros; be to, siūlo 
įkurti centrinį punktą, per kurį, atsiradus problemų, vyktų greitas tarpininkavimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 4
2 dalis

2. prašo Tarybos sukurti paprastesnę vizų sistemą, pagal kurią Vakarų Balkanų šalių ir 
Turkijos piliečiai galėtų dalyvauti ES programose, pvz., „Jaunimas“, „Erasmus“ ar 
„Kultūra“ bei supaprastinti vizų suteikimo tvarką sumažinant kainas ir 
sutrumpinant jų išdavimo laiką; be to, siūlo įkurti centrinį punktą, per kurį, atsiradus 
problemų, vyktų greitas tarpininkavimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 5
3 dalis

3. pabrėžia, kad pagarba kultūrinei įvairovei – tai pagrindinis ES principas ir kad 
mažumoms turi būti suteikiama laisvė nediskriminuojamoms naudotis savo 
kultūrinėmis teisėmis, taip pat mokytis mažumų kalbų (išbraukta) ir išlaikyti kultūrinį 
identitetą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 6
3 dalis

3. pabrėžia, kad pagarba kultūrinei įvairovei – tai pagrindinis ES principas ir kad 
mažumoms turi būti suteikiama laisvė nediskriminuojamoms naudotis savo 
kultūrinėmis teisėmis, taip pat mokytis mažumų kalbų (išbraukta) ir išlaikyti kultūrinį 
identitetą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 7
3 dalis

3. pabrėžia, kad pagarba kultūrinei įvairovei – tai pagrindinis ES principas ir kad 
mažumoms turi būti suteikiama laisvė nediskriminuojamoms naudotis savo 
kultūrinėmis teisėmis, taip pat mokytis mažumų kalbų (išbraukta) ir išlaikyti kultūrinį 
identitetą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 8
3 dalis

3. pabrėžia, kad pagarba kultūrinei įvairovei – tai pagrindinis ES principas ir kad 
mažumoms turi būti suteikiama laisvė nediskriminuojamoms naudotis savo 
kultūrinėmis teisėmis, taip pat mokytis mažumų kalbų (išbraukta) ir išlaikyti kultūrinį 
identitetą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Věra Flasarová

Pakeitimas 9
3 dalis

3. pabrėžia, kad pagarba kultūrinei įvairovei – tai pagrindinis ES principas ir kad 
mažumoms turi būti suteikiama laisvė (išbraukta) naudotis savo kultūrinėmis 
teisėmis, taip pat mokytis mažumų kalbų, pvz., kurdų ir serbų, dabartinėje Serbijos 
Kosovo provincijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 10
4 dalis

4. skatina ES šalis kandidates ratifikuoti UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Věra Flasarová

Pakeitimas 11
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad svarbu apsaugoti visus kultūros paminklus, ypač Serbijos kultūros 
paminklus ir ortodoksų bažnyčios paminklus Serbijos Kosovo provincijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 12
6b dalis (nauja)

6b. dar kartą patvirtina, kad svarbu, jog švietimas būtų prieinamas visiems; labai 
susirūpinęs, kad visose šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse 
tebesitęsia šioje srityje paplitusi diskriminacija, ypač romų mažumų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 13
6c dalis (nauja)

6c. kviečia atitinkamas Vakarų Balkanų valdžios institucijas remiantis Prancūzijos ir 
Vokietijos pavyzdžiu sukurti jungtinę istorikų ir mokytojų komisiją, kuri skatintų 
bendrų istorijos vadovėlių rengimą, bei siūlo, kad Komisija tokiam projektui teiktų 
finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 14
6d dalis (nauja)

6d. džiaugiasi iki šiol padaryta pažanga reformuojant švietimo ir mokymo sistemas bei 
pakartoja, kad tai – svarbiausi prioritetai; pabrėžia, kad siekiant užbaigti ir 
įgyvendinti reformas būtini pakankami ištekliai; ragina valstybių ministrus sutelkti 
dėmesį į geresnį išteklių panaudojimą nuolatos stengiantis gerinti kokybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 15
6e dalis (nauja)

6e. pritaria teisinėms ir struktūrinėms priemonėms, kurių imtasi siekiant geriau 
prisiderinti prie Bendrijos programų ir normatyvinių standartų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 16
6f dalis (nauja)

6f. primygtinai ragina skatinti daugiakalbystę kaip savaime svarbų gebėjimą, tačiau 
taip pat kaip priemonę, padėsiančią skatinti aktyviau dalyvauti ES švietimo mainų 
programose, pvz., programoje „Mokymasis visą gyvenimą“, ir naudotis Bolonijos 
proceso teikiamomis galimybėmis;

Or. en
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