
PA\696900BG.doc PE398.416v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по култура и образование

2007/2145(INI)

27.11.2007

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно положението на основните права в Европейския съюз за периода 
2004 г.-2007 г.
(2007/2145(INI))

Докладчик по становище: Viktória Mohácsi



PE398.416v01-00 2/4 PA\696900BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\696900BG.doc 3/4 PE398.416v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня значението на Агенцията на Европейския съюз за основните права, 
създадена по силата на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 
г.1, който предоставя на държавите-членки помощ и специализирани познания 
относно прилагането на правото на Общността с цел пълното зачитане на основните 
права, но счита, че незаетата понастоящем позиция на директор на Агенцията е 
проблематична и ограничава нейната ефективност;

2. настоятелно призовава държавите, които още не са подписали или ратифицирали 
Европейската харта за регионалните или малцинствените езици от 1992 г. на Съвета 
на Европа и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от 1994 г., 
да сторят това при първа възможност;

3. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират ефективното включване в 
образователните системи на децата, които са в неравностойно социално положение 
или страдат от социално изключване, и за постигането на тази цел да насърчават 
обмена на най-добри практики;

4. призовава държавите-членки да водят борба срещу дискриминацията в 
образованието, и по-специално да премахнат сегрегацията в училищата за децата от 
ромски произход, в съответствие с неотдавнашното заключение на Европейския съд 
по правата на човека в Страсбург по този въпрос2;

5. подчертава значението на медиите за насърчаване на многообразието, 
мултикултурализма и толерантността; настоятелно призовава всички свързани с 
медиите служби да предотвратяват разпространението на информационни 
материали, които биха могли да благоприятстват расизъм, ксенофобия, 
нетолерантност или дискриминация от всякакъв вид;

6. в контекста на годината на ЕС на междукултурния диалог (2008) насърчава 
държавите-членки да си сътрудничат с широк кръг от заинтересовани участници, и 
по-специално с НПО, с цел насърчаване на междукултурния диалог и повишаване 
на осведомеността, особено сред младите хора, относно споделяните общи 
ценности и зачитането на културното, религиозно и езиково многообразие;

7. подчертава важната роля на спорта за насърчаване на толерантност, взаимно 
уважение и разбирателство; призовава националните и европейски спортни 
организации да продължават своите усилия в борбата срещу расизма и 
ксенофобията и насърчава създаването на нови, по-силни и по широкообхватни 

                                               
1  ОВ L 53, 22.2. 2007 г., стр. 1
2  D. H. и други срещу Чешката република.



PE398.416v01-00 4/4 PA\696900BG.doc

BG

инициативи, които да допълват вече съществуващите мерки.
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