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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 15

(15) Je nezbytné, aby program přispíval na 
základě zásady svobody projevu k úsilí Unie 
na podporu trvalého rozvoje a boje proti 
všem formám diskriminace.

(15) Je nezbytné, aby program přispíval na 
základě zásady svobody projevu a rovnosti 
pohlaví k úsilí Unie na podporu trvalého 
rozvoje a boje proti všem formám 
diskriminace.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. 1a (nový)

1a  V rámci návrhu Komise vyhlásit rok 
2008 rokem mezikulturního dialogu bude 
potřeba věnovat zvláštní úsilí tomu, aby se 
integrace všech kultur stala skutečností. 

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 2 bod (c a) (nový)

(c a) boj proti všem formám diskriminace  
ve všech oblastech kultury.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 2 bod (c b) (nový)

(c b) dohled nad dodržováním pracovních 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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podmínek kulturních činitelů.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 1 úvodní část

1. Cíle programu sledují provádění těchto 
akcí, popsaných v příloze:

1. Cíle programu sledují provádění těchto 
akcí, popsaných v příloze, se zřetelem k 
tomu, aby rovnost mezi kulturami 
doprovázelo rovné zacházení s kulturními 
činiteli a rovnost pohlaví:

Pozměňovací návrh 6
Článek 7

Komise zajišťuje propojení mezi programem 
a ostatními opatřeními Společenství, 
zejména v oblastech vzdělávání, profesní 
přípravy, mládeže, sportu, jazyků, sociálního 
začlenění, boje proti diskriminacím a 
v oblasti výzkumu.

Komise zajišťuje propojení mezi programem 
a ostatními opatřeními Společenství, 
zejména v oblastech vzdělávání, profesní 
přípravy, mládeže, sportu, jazyků, sociálního 
začlenění, boje proti všem formám 
diskriminace a v oblasti výzkumu.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 10 odst. 2 úvodní část

2. Kontaktní body kultury musejí dodržovat 
tato kritéria:

2. Kontaktní body kultury musejí dodržovat 
s přihlédnutím k rovnosti pohlaví tato 
kritéria:
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