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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 15

(15) Niezbędne jest, aby program w 
poszanowaniu zasady swobody wyrażania 
się, przyczynił się do wysiłków Unii w 
zakresie promocji stałego rozwoju oraz 
walki ze wszelkimi formami dyskryminacji.

(15) Niezbędne jest, aby program w 
poszanowaniu zasady swobody wyrażania 
się i równości płci, przyczynił się do 
wysiłków Unii w zakresie promocji stałego 
rozwoju oraz walki ze wszelkimi formami 
dyskryminacji.

Poprawka 2
Artykuł 3 ustęp 1a (nowy)

1a. W ramach projektu Komisji, który ma 
ogłosić rok 2008 rokiem dialogu 
międzykulturowego, będzie musiał zostać 
podjęty szczególny wysiłek celem 
zapewnienia, by integracja wszystkich 
kultur stała się rzeczywistością.

Poprawka 3
Artykuł 3 ustęp 2 litera ca) (nowa)

ca) walka z wszystkimi formami 
dyskryminacji w każdym z sektorów 
kultury.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 2 litera cb) (nowa)

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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cb) zapewnienie poszanowania warunków 
pracy podmiotów działających w kulturze.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 1, część wstępna

1. Cele programu są realizowane przy 
zastosowaniu następujących działań, 
opisanych w Załączniku:

1. Cele programu są realizowane przy 
zastosowaniu następujących działań, 
opisanych w Załączniku, biorąc pod uwagę 
fakt, że równości między kulturami musi 
towarzyszyć równość w traktowaniu 
podmiotów działających w kulturze oraz 
równość płci:

Poprawka 6
Artykuł 7

Komisja zapewnia łączność programu z 
innymi środkami wspólnotowymi, 
szczególnie w dziedzinie szkolnictwa, 
kształcenia zawodowego, młodzieży, sportu, 
języków, integracji społecznej, walki z 
dyskryminacją oraz badań naukowych.

Komisja zapewnia łączność programu z 
innymi środkami wspólnotowymi, 
szczególnie w dziedzinie szkolnictwa, 
kształcenia zawodowego, młodzieży, sportu, 
języków, integracji społecznej, walki z
wszelkimi formami dyskryminacji oraz 
badań naukowych.

Poprawka 7
Artykuł 10 ustęp 2, część wstępna

2. Punkty kontaktowe kultury muszą 
przestrzegać następujących kryteriów:

2. Punkty kontaktowe kultury muszą 
przestrzegać następujących kryteriów, 
biorąc pod uwagę równość traktowania 
płci:
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