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Proiect de raport (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană 2004 - 2007
(2007/2145(INI))

Amendament depus de Doris Pack

Amendamentul 1
Punctul 1a (nou)

1a. salută recenta semnare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1, 
care va face parte din noul Tratat de reformă al UE, precum şi drepturile 
proclamate, care vor trebui să fie luate în considerare de fiecare act legislativ emis 
de Uniunea Europeană; 

Or. en

Amendament depus de Marie-Hélène Descamps
Amendamentul 2
Punctul 3

3. îndeamnă statele membre să asigure integrarea efectivă a copiilor defavorizaţi şi a 
celor care sunt victime ale excluziunii sociale de la cea mai fragedă vârstă, precum şi 
în sistemele de educaţie şi să încurajeze, în acest sens, schimbul de bune practici;

                                               
1  Proclamată în mod solemn în Parlamentul European la 12 decembrie 2007.
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Or. fr

Amendament depus de Doris Pack

Amendamentul 3
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază importanţa protecţiei copiilor; consideră că iniţiativele legate de Strategia 
UE în domeniul drepturilor copilului, cum ar fi pagina de internet dedicată în 
întregime temelor privind copiii, liniile telefonice speciale de asistenţă şi pentru 
apeluri de urgenţă, precum şi alocarea bugetară pentru programele UE de acţiune 
în favoarea copiilor, ar trebui puse pe deplin în aplicare şi dezvoltate în continuare;

Or. en

Amendament depus de Doris Pack

Amendamentul 4
Punctul 4

4. invită statele membre să lupte împotriva discriminării în domeniul educaţiei, cum ar 
fi, de exemplu, segregarea copiilor rromi, în conformitate cu recenta decizie a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg privind această chestiune;

Or. en

Amendament depus de Věra Flasarová

Amendamentul 5
Punctul 4 a doua notă de subsol

D.H. şi alţii c. Republicii Cehe, care se referă la cazuri din anii anteriori.

Or. en
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Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 6
Punctul 7a (nou)

7a. subliniază rolul important al competenţei mediatice în privinţa unor şanse corecte şi 
egale în domeniul educaţiei pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene; 

Or. de

Amendament depus de Věra Flasarová

Amendamentul 7
Punctul 7a (nou)

7a. invită statele membre să garanteze integrarea efectivă a nou-veniţilor în cadrul 
sistemelor educaţionale ale statelor membre UE, în special a copiilor şi a tinerilor 
din state din afara Uniunii Europene şi să-i sprijine prin încurajarea diversităţii lor 
culturale;

Or. en

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 8
Punctul 7b (nou)

7b. invită statele membre să combată rasismul, homofobia şi orice tip de discriminare în 
domeniul culturii şi al educaţiei;

Or. de
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