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TARKISTUKSET 1-8

Lausuntoluonnos (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuosina 2004–2007
(2007/2145(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack

Tarkistus 1
1 a kohta (uusi)

1 a. pitää myönteisenä Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 allekirjoittamista, koska 
perusoikeuskirja sisältyy uuteen EU:n uudistussopimukseen ja koska siinä julistetut 
oikeudet on otettava huomioon jokaisessa Euroopan unionin antamassa 
säännöksessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Hélène Descamps

Tarkistus 2
3 kohta

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan heikossa asemassa olevien ja sosiaalisesti 
syrjäytyneiden lasten ja nuorten tehokkaan integroinnin koulutusjärjestelmään sekä 
kannustamaan siihen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon;

                                               
1 Euroopan parlamentti hyväksyi perusoikeuskirjan virallisesti 12. joulukuuta 2007.
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack

Tarkistus 3
3 a kohta (uusi)

3 a. korostaa lasten suojelemisen merkitystä; katsoo, että lasten oikeuksia koskevaan 
EU:n strategiaan liittyvät aloitteet, kuten lasten asioihin täydellisesti keskittyvät 
verkkosivut, palveleva puhelin ja hätäapupuhelin sekä budjettivarojen 
suuntaaminen lasten oikeuksia edistäviin EU:n ohjelmiin, olisi panta täydellisesti 
täytäntöön ja niitä olisi kehitettävä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack

Tarkistus 4
4 kohta

4. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan syrjintää koulutuksessa, esimerkkinä romanilasten
eristäminen kouluissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiasta antaman 
äskettäisen päätöksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Věra Flasarová

Tarkistus 5
4 kohdan 2 alaviite

D.H. ja muut vastaan Tshekin tasavalta, liittyen aikaisempien vuosien tapauksiin.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 6
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa medialukutaidon merkittävää roolia kaikkien Euroopan unionin 
kansalaisten oikeudenmukaisten ja yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien kannalta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Věra Flasarová

Tarkistus 7
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kolmansista maista saapuvien uusien 
maahanmuuttajien, erityisesti lasten ja nuorten tehokkaan integroinnin EU:n 
jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiin ja a auttamaan heitä tukemalla heidän 
kulttuurista monimuotoisuuttaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 8
7 b kohta (uusi)

7 b. vaatii, että jäsenvaltioiden on torjuttava kaikkia rasismin, ihmisvihan ja syrjinnän 
muotoja koulutuksen ja kulttuurin aloilla;

Or. de
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