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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τη σημασία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 168/20071 της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007, ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη συνδρομή και συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων κατά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ώστε να τα βοηθήσει 
να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά θεωρεί προβληματική την κενή θέση 
του Διευθυντή του Οργανισμού και ότι περιορίζει την αποτελεσματικότητά του,

2. παρακινεί τις χώρες εκείνες που δεν έχουν προσυπογράψει ή επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες του 1992 και τη συμφωνία πλαίσιο 
για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων του 1994 του Συμβουλίου της Ευρώπης να 
το πράξουν το ταχύτερο,

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ουσιαστική ενσωμάτωση στα
εκπαιδευτικά συστήματα των παιδιών που είναι σε μειονεκτική θέση και των κοινωνικά 
αποκλεισμένων, και να ενθαρρύνουν προς αυτόν τον σκοπό ανταλλαγές των καλύτερων 
πρακτικών,

4. καλεί τα κράτη μέλη να αγωνισθούν κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση, και
ιδιαίτερα, να καταργήσουν την χωριστή σχολική φοίτηση των παιδιών Ρόμ, σύμφωνα με
την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο για το θέμα αυτό2,

5. τονίζει τη σημασία των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση της διαφορετικότητας, της
πολυπολιτισμικότητας και της ανεκτικότητας· προτρέπει όλες τις υπηρεσίες των μέσων 
ενημέρωσης να αποφεύγουν περιεχόμενα που ενδεχομένως ευνοούν τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία, την μη ανεκτικότητα ή τις διακρίσεις οιασδήποτε μορφής,

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού 
Διαλόγου (2008) να συνεργασθούν με ευρεία γκάμα ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα ΜΚΟ, 
προκειμένου να προαγάγουν το διαπολιτισμικό διάλογο και την συνειδητοποίηση, ιδίως 
μεταξύ των νέων, των κοινών αξιών και το σεβασμό της πολιτισμικής, θρησκευτικής και 
γλωσσικής διαφορετικότητας,

7. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού για την προαγωγή της ανεκτικότητας, 
του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης· καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές αθλητικές 
οργανώσεις να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στον αγώνα κατά του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας και ενθαρρύνει την ανάληψη νέων, ισχυρότερων και μεγαλύτερης εμβέλειας 
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των υφισταμένων ήδη μέτρων.

                                               
1 ΕΕ L 53, 22.2.2007, σ. 1
2 D.H. και άλλοι κατά της Δημοκρατίας της Τσεχίας.
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