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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja  a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(15) preambulumbekezdés

(15) A szólásszabadság elvének tiszteletben 
tartása mellett a programnak hozzá kell 
járulnia az Unió azon erőfeszítéseihez, 
amelyek a fenntartható fejlődés és a 
hátrányos megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem előmozdítását 
célozzák.

(15) A szólásszabadság és a nemek közötti 
egyenlőség elvének tiszteletben tartása 
mellett a programnak hozzá kell járulnia az 
Unió azon erőfeszítéseihez, amelyek a 
fenntartható fejlődés és a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formája elleni 
küzdelem előmozdítását célozzák.

Módosítás: 2
3. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A 2008. évet a kultúrák közötti 
párbeszéd évévé nyilvánítani szándékozó 
bizottsági javaslat keretében kiemelt 
erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, 
hogy megvalósuljon az összes kultúra 
integrálása.

Módosítás: 3
3. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) küzdelem a diszkrimináció valamennyi 
formája ellen, a kultúra valamennyi 
ágában.

  
1 HL C ... 0/0 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 4
3. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új)

cb) a kulturális élet szereplői 
munkafeltételeinek tiszteletben tartása

Módosítás: 5
4. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A program célkitűzéseit a következő, a 
mellékletben ismertetett tevékenységek 
végrehajtásával kell elérni:

(1) A program célkitűzéseit a következő, a 
mellékletben ismertetett tevékenységek 
végrehajtásával kell elérni, tudatában 
annak, hogy a kultúrák közötti 
egyenlőséget ki kell egészíteni a kulturális 
élet szereplőinek nyújtott egyenlő 
bánásmóddal és a műfajok egyenlőségével:

Módosítás: 6
7. cikk

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
program kapcsolódjon más, különösen az 
oktatás, a szakképzés, az ifjúság, a sport, a 
nyelvek, a társadalmi befogadás, a 
diszkrimináció elleni küzdelem, valamint a 
kutatás területén hozott közösségi 
intézkedésekhez.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
program kapcsolódjon más, különösen az 
oktatás, a szakképzés, az ifjúság, a sport, a 
nyelvek, a társadalmi befogadás, a 
diszkrimináció valamennyi formája elleni 
küzdelem, valamint a kutatás területén 
hozott közösségi intézkedésekhez.

Módosítás: 7
10. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) A kulturális kapcsolattartási pontoknak 
az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

(2) A kulturális kapcsolattartási pontoknak 
az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük, 
tekintetbe véve a műfajok közötti egyenlő 
bánásmódot:
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