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Förslag till yttrande (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004–2007
2007/2145(INI))

Ändringsförslag från Doris Pack

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet välkomnar Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna som nyligen undertecknats1, och som kommer att ingå i EU:s nya 
reformfördrag och att man i varenda rättsakt som utgår från Europeiska unionen 
måste beakta de rättigheter som proklameras i stadgan.

Or. en

Ändringsförslag från Marie-Hélène Descamps

Ändringsförslag 2
Punkt 3

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att missgynnade och socialt 
marginaliserade barn integreras effektivt, alltifrån deras allra yngsta ålder liksom i 
utbildningssystemet, och att i detta syfte uppmuntra till utbyte av bästa metoder.

                                               
1 Proklamerades formellt i Europaparlamentet den 12 december 2007.
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Or. fr

Ändringsförslag från Doris Pack

Ändringsförslag 3
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet understryker vikten av att skydda barnen. Parlamentet anser att 
de initiativ som tagits i samband med EU-strategin för barnets rättigheter, som en 
webbplats som till fullo ägnas åt barnens angelägenheter, särskilda telefonnummer 
för hjälplinjer och telefonjourer och budgettilldelningen för EU:s program för 
åtgärder som gynnar barn, bör genomföras till fullo och utvecklas ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag från Doris Pack

Ändringsförslag 4
Punkt 4

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa diskriminering inom 
undervisningen, som exempelvis segregering (text utgår) av romska barn, i enlighet 
med den dom som nyligen fastställdes av Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna i Strasbourg i denna fråga.

Or. en

Ändringsförslag från Věra Flasarová

Ändringsförslag 5
Punkt 4, fotnot 2

D.H. med flera mot Republiken Tjeckien, med hänvisning till mål från tidigare år.

Or. en
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Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 6
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet understryker den viktiga roll mediekompetensen spelar när det 
gäller att samtliga medborgare i Europeiska unionen ska få rättvisa och lika 
utbildningsmöjligheter.

Or. de

Ändringsförslag från Věra Flasarová

Ändringsförslag 7
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att nyanlända, särskilt 
barna och ungdomar, från stater utanför Europeiska unionen till 
EU-medlemsstaternas utbildningssystem integreras effektivt, och att de får hjälp 
genom att deras kulturella mångfald främjas.

Or. en

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 8
Punkt 7b (ny)

7b. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa varje slags form av 
rasism, homofobi eller diskriminering på utbildnings- och kulturområdet.

Or. de
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