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Viktória Mohácsi
w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2007 
(2007/2145(INI))

___________________________________________________________________________

Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. z zadowoleniem przyjmuje niedawne podpisanie Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej1, która będzie stanowić część nowego traktatu reformującego UE, a 
prawa w niej ustanowione będą uwzględniane podczas tworzenia każdego aktu 
prawnego pochodzącego z Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Hélène Descamps

Poprawka 2
Ustęp 3

3. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej integracji dzieci 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i wykluczonych społecznie, od 
najmłodszych lat i w ramach systemu edukacji oraz do wspierania w tym celu 
wymiany najlepszych praktyk;

                                               
1 Uroczyście proklamowana przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2007 r.
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Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 3
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla znaczenie ochrony dzieci; wyraża przekonanie, że inicjatywy odnoszące 
się do strategii UE na rzecz praw dziecka, takie jak strona internetowa w całości 
poświęcona sprawom związanym z dziećmi, alarmowe numery telefonów i telefony 
zaufania, a także środki budżetowe dla programów UE na rzecz dzieci powinny 
zostać w pełni wdrożone i być dalej rozwijane; 

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 4
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do zwalczania dyskryminacji w edukacji, takiej jak 
przykładowo segregacja dzieci romskich, zgodnie z niedawnym wyrokiem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydanym w tej sprawie;

Or. en

Poprawkę złożyła Věra Flasarová

Poprawka 5
Ustęp 4, przypis 2

D.H. i inni przeciwko Republice Czeskiej, w odniesieniu do spraw z lat poprzednich.

Or. en
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 6
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla ważną rolę umiejętności korzystania z mediów w odniesieniu do 
sprawiedliwych i równych możliwości kształcenia dla wszystkich obywateli Unii 
Europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożyła Věra Flasarová

Poprawka 7
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej integracji osób 
nowoprzybyłych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, z państw spoza Unii Europejskiej w 
ramach systemów edukacyjnych państw członkowskich UE oraz do wspierania ich 
poprzez propagowanie różnorodności kulturowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 8
Ustęp 7 b (nowy)

7b. wzywa państwa członkowskie do zwalczania rasizmu, homofobii i wszelkich form 
dyskryminacji w zakresie edukacji i kultury;

Or. de


	701046pl.doc

