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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Kultūras un izglītības komiteju, kā 
atbildīgo komiteju, iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
15. apsvērums

15) Ir vajadzīgs, lai programma, ievērojot 
uzskatu brīvības principu, stiprinātu 
Savienības centienus veicināt ilgstošu 
attīstību un cīņu pret jebkāda veida 
diskrimināciju.

15) Ir vajadzīgs, lai programma, ievērojot 
uzskatu brīvības un dzimumu līdztiesības 
principu, stiprinātu Savienības centienus 
veicināt ilgstošu attīstību un cīņu pret 
jebkāda veida diskrimināciju.

Grozījums Nr. 2
3. panta 1. a punkts (jauns)

1. a) Komisijas priekšlikuma ietvaros, kas 
mērķēts, lai paziņotu 2008. gada 
programmu, tādu kā starpkultūru 
dialogā, īpašas pūles jāvelta, lai jebkuras 
kultūras integrācija kļūtu par realitāti.

Grozījums Nr. 3
3. panta 2. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

c a) visiem kultūras sektoriem kopā cīnīties 
pret jebkāda veida diskrimināciju. 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Grozījums Nr. 4
3. panta 2. punkta, c b) apakšpunkts (jauns)

c b) rūpēties par kultūras darbinieku darba 
apstākļu ievērošanu.

Grozījums Nr. 5
4. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Programmas mērķi ir sasniegti, īstenojot 
darbības, kas aprakstītas pielikumā :

1. Programmas mērķi ir sasniegti, īstenojot 
darbības, kas aprakstītas pielikumā, ņemot 
vērā, ka vienlīdzībai starp kultūrām jābūt 
kultūras darbinieku un dzimumu 
līdztiesības vienlīdzīgas attieksmes 
vienotībā :

Grozījums Nr. 6
7. pants

Komisija nodrošina saistību starp 
programmu un citiem Kopienas 
pasākumiem, it īpaši zinātnes, profesionālās 
apmācības, jaunatnes, sporta, valodas, 
sociālās iekļaušanās, cīņas pret 
diskrimināciju un pētniecības jomā. 

Komisija nodrošina saistību starp 
programmu un citiem Kopienas 
pasākumiem, it īpaši zinātnes, profesionālās 
apmācības, jaunatnes, sporta, valodas, 
sociālās iekļaušanās, cīņas pret jebkāda 
veida diskrimināciju un pētniecības jomā. 

Grozījums Nr. 7
10. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Kultūras saskarsmes jautājumos jāievēro 
šādi nosacījumi : 

2. Kultūras saskarsmes jautājumos jāievēro 
šādi nosacījumi, ņemot vērā vienlīdzīgu 
dzimumu attieksmi : 
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