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Predlog spremembe, ki ga vlaga Doris Pack

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. pozdravlja nedavni podpis listine o temeljnih pravicah Evropske unije, ki bo sestavni 
del nove reformne pogodbe EU1; z listino razglašene pravice bodo morale biti 
upoštevane v vseh predpisih, nastalih v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Hélène Descamps

Predlog spremembe 2
Odstavek 3

3. poziva države članice, da zagotovijo učinkovito vključevanje prikrajšanih in socialno 
izključenih otrok od njihovega ranega otroštva naprej, tudi v izobraževalni sistem, ter 
s tem namenom spodbujajo izmenjavo najboljših praks;

                                               
1 Listina je bila uradno razglašena 12. decembra 2007 v Evropskem parlamentu.
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Doris Pack

Predlog spremembe 3
Odstavek 3 a (novo)

3a. poudarja pomen zaščite otrok; meni, da bi bilo treba dosledneje izvajati in še 
dodatno razvijati pobude v zvezi s strategijo EU o otrokovih pravicah, na primer 
spletne strani, ki bi bile v celoti posvečene otroškim zadevam, posebno pomoč, 
telefone za klic v sili in proračunska sredstva za programe EU, namenjene otrokom;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Doris Pack

Predlog spremembe 4
Odstavek 4

4. poziva države članice k boju proti diskriminaciji v izobraževanju, kot je denimo 
segregacija romskih otrok v šolah, v skladu z nedavno razsodbo Evropskega sodišča 
za človekove pravice v Strasbourgu v tej zadevi; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Věra Flasarová

Predlog spremembe 5
Odstavek 4, opomba pod črto 2

D. H. in drugi proti Češki republiki, v zvezi z zadevami iz prejšnjih let;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Prets

Predlog spremembe 6
Odstavek 7 a (novo)

7a. poudarja pomembno vlogo medijske pismenosti za ustrezne in enake izobrazbene 
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možnosti za vse državljanke in državljane Evropske unije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Věra Flasarová

Predlog spremembe 7
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva države članice, da zagotovijo učinkovito vključevanje novoprispelih 
priseljencev iz držav izven Evropske unije, zlasti otrok in mladine, v izobraževalne 
sisteme držav članic EU in jim pomagajo s spodbujanjem njihove kulturne 
raznolikosti; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Prets

Predlog spremembe 8
Odstavek 7 b (novo)

7b. poziva države članice k boju proti rasizmu, homofobiji in različnim oblikam 
diskriminacije na področju izobraževanja in kulture;

Or. de
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