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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná význam Agentury Evropské unie pro základní práva zřízené nařízením Rady 
(ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 20071, která poskytuje členským státům pomoc a
odborné znalosti při provádění právních předpisů Společenství tak, aby byla plně 
dodržována základní práva, domnívá se však, že skutečnost, že místo ředitele agentury je 
v současné době volné, působí problémy a brání výkonnosti agentury;

2. naléhá na ty státy, které ještě nepodepsaly nebo neratifikovaly Evropskou chartu 
regionálních a menšinových jazyků, kterou Rada Evropa vyhlásila roku 1992, a 
Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin z roku 1994, aby tak 
učinily co nejdříve;

3. naléhá na členské státy, aby zajistily účinnou integraci sociálně znevýhodněných skupin a 
sociálně vyloučených dětí do vzdělávacích systémů a podpořily výměnu osvědčených 
postupů za tímto účelem; 

4. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti diskriminaci ve vzdělávání a zvláště usilovaly o 
rušení segregace při vzdělávání romských dětí v souladu s nedávným rozhodnutím 
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku týkající se této záležitosti2;

5. zdůrazňuje důležitost sdělovacích prostředků při propagování rozmanitosti, 
multikulturalismu a tolerance; vyzývá veškeré mediální služby, aby se vyvarovaly 
takového vysílání, jehož obsah by podporoval rasismus, xenofobii, netoleranci nebo 
jakoukoli diskriminaci;

6. vybízí v souvislosti s Evropským rokem mezikulturního dialogu (2008) členské státy, aby 
spolupracovaly se širokou řadou zúčastněných, zejména nevládních organizací za účelem 
propagace mezikulturního dialogu a zvýšení povědomí o sdílených společných hodnotách 
a respektování kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti zejména mezi mladými 
lidmi;

7. zdůrazňuje důležitou roli sportu při propagaci tolerance, vzájemného respektu a 
pochopení; vyzývá vnitrostátní a evropské sportovní orgány, aby pokračovaly ve své 
snaze o boj proti rasismu a xenofobii a podporuje vyhlášení nových, radikálnějších a 
dalekosáhlejších iniciativ, které se budou opírat o opatření, jež jsou v současné době 
zavedena.

                                               
1  Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
2  D.H. a ostatní proti České republice.
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