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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da Cultura 
e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 15

(15) É necessário que o programa, no 
respeito do princípio da liberdade de 
expressão, contribua para os esforços da 
União em matéria de promoção do 
desenvolvimento sustentável e de luta contra 
todas as formas de discriminação.

(15) É necessário que o programa, no 
respeito do princípio da liberdade de 
expressão e da igualdade entre os géneros, 
contribua para os esforços da União em 
matéria de promoção do desenvolvimento 
sustentável e de luta contra todas as formas 
de discriminação.

Alteração 2
Artigo 3, nº 1 bis (novo)

1 bis. No quadro da proposta da Comissão 
com vista à declaração de 2008 como Ano 
Europeu do Diálogo Intercultural, deverá 
ser realizado um esforço particular a fim de 
que a integração de todas as culturas se 
torne uma realidade.

Alteração 3
Artigo 3, nº 2, alínea (c bis) (nova)

(c bis) combater todas as formas de 
discriminação em todos os sectores da 
cultura.

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 4
Artigo 3, nº 2, alínea (c ter) (nova)

(c ter) velar pelo respeito das condições de 
trabalho dos agentes culturais.

Alteração 5
Artigo 4, nº 1, parte introdutória

1. A realização dos objectivos do programa 
baseia-se na execução das seguintes acções, 
como descritas em anexo:

1. A realização dos objectivos do programa 
baseia-se na execução das seguintes acções, 
como descritas em anexo, tendo em conta 
que a igualdade entre as culturas deve ser 
acompanhada pela igualdade de tratamento 
dos agentes culturais e pela igualdade entre 
os géneros:

Alteração 6
Artigo 7

A Comissão assegura a articulação entre o 
programa e outras medidas comunitárias, em 
particular nos domínios da educação, da 
formação profissional, da juventude, do 
desporto, das línguas, da inclusão social, da 
luta contra a discriminação e da 
investigação. 

A Comissão assegura a articulação entre o 
programa e outras medidas comunitárias, em 
particular nos domínios da educação, da 
formação profissional, da juventude, do 
desporto, das línguas, da inclusão social, da 
luta contra todas as formas de discriminação 
e da investigação. 

Alteração 7
Artigo 10, nº 2, parte introdutória

2. Os pontos de contacto culturais devem 
cumprir os seguintes critérios:

2. Os pontos de contacto culturais devem 
cumprir os seguintes critérios, tendo em 
conta a igualdade de tratamento entre os 
géneros:
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