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Ændringsforslag af Doris Pack

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)

1a. glæder sig over undertegnelsen for nylig af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder1, som vil indgå i EU's nye reformtraktat, og som betyder, 
at der skal tages hensyn til de deri proklamerede rettigheder ved al fremtidigt
lovgivningsarbejde i EU;

Or. en

Ændringsforslag af Marie-Hélène Descamps

Ændringsforslag 2
Punkt 3

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at dårligt stillede og socialt udstødte børn 
integreres effektivt i uddannelsessystemerne i så tidlig en alder som muligt, og med 
dette formål for øje at fremme udvekslingen af bedste praksis; 

                                               
1 Formelt proklameret i Europa-Parlamentet den 12. december 2007.
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Or. fr

Ændringsforslag af Doris Pack

Ændringsforslag 3
Punkt 3 a (nyt) 

3a. understreger vigtigheden af at beskytte børn; mener, at initiativerne under EU-
strategien for barnets rettigheder, såsom en internetportal beregnet specifikt til 
børneanliggender, specialhjælp og nødtelefonlinier samt EU-finansiering af 
programmer til fordel for børn, bør udvikles og anvendes i endnu højere grad;

Or. en

Ændringsforslag af Doris Pack

Ændringsforslag 4
Punkt 4 

4. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe forskelsbehandling i undervisningen, f.eks.
udskillelse af romabørn, i overensstemmelse med dommen afsagt for nylig af Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i en sådan sag1;

Or. en

Ændringsforslag af Věra Flasarová

Ændringsforslag 5
Punkt 4, fodnote 2

D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik, vedrørende sager fra foregående år.

Or. en

                                               
1 D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik.
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Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 6
Punkt 7 a (nyt) 

7a. fremhæver den afgørende rolle, som mediekompetencer spiller hvad angår lige og 
retfærdige uddannelsesmuligheder for samtlige borgere i EU;

Or. de

Ændringsforslag af Věra Flasarová

Ændringsforslag 7
Punkt 7 a (nyt) 

7a. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv integration i deres 
uddannelsessystemer af nytilkomne personer fra lande uden for EU, især børn og 
unge, og støtte dem i styrkelsen af deres kulturelle mangfoldighed;

Or. en

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 8
Punkt 7 b (nyt) 

7b. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe racisme, forskelsbehandling af 
homoseksuelle og enhver form for forskelsbehandling inden for områderne 
uddannelse og kultur;

Or. de
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