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Amendement ingediend door Doris Pack

Amendement 1
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. is verheugd over de recente ondertekening van het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie1, dat deel zal uitmaken van het nieuwe Europese
Hervormingsverdrag en de afgekondigde rechten waarmee in ieder 
wetgevingsdocument van de Europese Unie rekening zal moeten worden gehouden;

Or. en

Amendement ingediend door Marie-Hélène Descamps

Amendement 2
Paragraaf 3

3. dringt er bij de lidstaten op aan zorg te dragen voor een doeltreffende integratie van 
benadeelde en sociaal uitgesloten kinderen, vanaf zeer jonge leeftijd, ook in hun 

                                               
1 Plechtig afgekondigd in het Europees Parlement op 12 december 2007.
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onderwijssystemen, en in dit verband uitwisselingen van beste praktijken te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement ingediend door Doris Pack

Amendement 3
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. benadrukt het belang van de bescherming van kinderen; is van mening dat de 
maatregelen die verband houden met de EU-strategie inzake de rechten van het 
kind, zoals een volledig aan kinderkwesties gewijde website, speciale hulp- en 
noodtelefoonlijnen en de toekenning van budget aan EU-programma's voor acties 
ten voordele van kinderen, volledig ingevoerd en verder ontwikkeld moeten worden;

Or. en

Amendement ingediend door Doris Pack

Amendement 4
Paragraaf 4

4. verzoekt de lidstaten discriminatie in het onderwijs te bestrijden, bijvoorbeeld de 
segregatie van Roma-kinderen, overeenkomstig het recente arrest van het Europese 
Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg ter zake;

Or. en

Amendement ingediend door Vìra Flasarová

Amendement 5
Paragraaf 4, voetnoot 2

D.H. en anderen tegen de Tsjechische Republiek, met betrekking tot zaken uit vroegere 
jaren.

Or. en
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Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 6
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. benadrukt de belangrijke rol van mediageletterdheid met het oog op passende en 
gelijke opleidingskansen voor alle burgers van de Europese Unie;

Or. de

Amendement ingediend door Vìra Flasarová

Amendement 7
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor de doeltreffende integratie van nieuwkomers 
uit landen buiten de Europese Unie, inzonderheid kinderen en jongeren, in de 
onderwijssystemen van de EU-lidstaten, en hen te helpen door culturele diversiteit
aan te moedigen;

Or. en

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 8
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. roept de lidstaten op iedere vorm van racisme, homofobie en discriminatie op het 
gebied van opleiding en cultuur te bestrijden.

Or. de
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