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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
15 konstatuojamoji dalis

(15) reikia, kad programa, laikydamasi 
žodžio laisvės principo, prisidėtų prie 
Europos Sąjungos pastangų skatinti darnų 
vystymąsi ir kovą su bet kokia 
diskriminacijos forma.

(15) reikia, kad programa, laikydamasi 
žodžio laisvės ir lyčių lygybės principų, 
prisidėtų prie Europos Sąjungos pastangų 
skatinti darnų vystymąsi ir kovą su bet kokia 
diskriminacijos forma.

Pakeitimas 2
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, 
kuriame 2008 metai skelbiami kultūrų 
dialogo metais, reikia stengtis užtikrinti, 
kad visų kultūrų įtrauktis taptų tikrove.

Pakeitimas 3
3 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

(ca) kovoti su visomis diskriminacijos 
formomis visose kultūros srityse.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)
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(cb) užtikrinti, kad būtų laikomasi kultūros 
veikėjų užimtumo nuostatų ir sąlygų.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Programos tikslų siekiama įgyvendinant 
šiuos veiksmus, aprašytus priede:

1. Programos tikslų siekiama įgyvendinant 
šiuos priede nustatytus veiksmus, 
atsižvelgiant į tai, kad kultūrų lygybė turi 
būti įgyvendinama drauge su kultūros 
veikėjams taikomu lygybės principu ir lyčių 
lygybe:

Pakeitimas 6
7 straipsnis

Komisija užtikrina sąsają tarp programos ir 
kitų Bendrijos priemonių, ypač švietimo, 
profesinio rengimo, jaunimo, sporto, kalbų, 
socialinės integracijos, kovos su 
diskriminacija bei tyrimų srityse.

Komisija užtikrina sąsają tarp programos ir 
kitų Bendrijos priemonių, ypač švietimo, 
profesinio rengimo, jaunimo, sporto, kalbų, 
socialinės integracijos, kovos su visų formų 
diskriminacija bei tyrimų srityse.

Pakeitimas 7
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Kultūros informaciniams punktams 
keliami šie reikalavimai:

2. Atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygybės
principo taikymą, kultūros informaciniams 
punktams keliami šie reikalavimai:
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