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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, kui oluline on nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 
168/20071 loodud Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, mis toetab liikmesriike abi ja 
teadmistega ühenduse õiguse rakendamisel, et tagada põhiõiguste täielik järgimine, kuid 
on seisukohal, et põhiõiguste ameti direktori praegune täitmata ametikoht tekitab 
probleeme ja piirab ameti tegevuse tulemuslikkust;

2. nõuab nendelt riikidelt tungivalt, kes ei ole veel Euroopa Nõukogu 1992. aasta Euroopa 
piirkondlike ja vähemuskeelte hartat ning 1994. aasta rahvusvähemuste kaitse 
raamkonventsiooni ratifitseerinud ega nendele alla kirjutanud, et nad teeksid seda esimesel 
võimalusel;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid ebasoodsas olukorras ja sotsiaalselt tõrjutud laste 
tulemusliku integratsiooni haridussüsteemi ning ergutab sel eesmärgil parimate tavade 
vahetamist; 

4. kutsub liikmesriike üles võitlema diskrimineerimise vastu haridusvaldkonnas ja eelkõige 
kaotama romi laste segregatsiooni koolis vastavalt Strasbourgi Euroopa Inimõiguste 
Kohtu hiljutisele kohtuotsusele selles küsimuses2;

5. rõhutab, kui oluline roll on massiteabevahenditel mitmekesisuse, multikultuurilisuse ja 
sallivuse toetamisel; nõuab tungivalt, et kõikides meediateenustes välditakse sisu puhul 
igasugust rassismi, ksenofoobiat, sallimatust ja diskrimineerimist;

6. ergutab liikmesriike seoses kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aastaga (2008) tegema 
koostööd paljude erinevate sidusrühmadega, eriti valitsusväliste organisatsioonidega, et 
soodustada kultuuridevahelist dialoogi ja tõsta teadlikkust, eriti ühiseid väärtuseid 
jagavate ning kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust austavate noorte inimeste seas;

7. rõhutab, kui oluline roll on spordil sallivuse, vastastikuse austuse ja mõistmise 
edendamisel; kutsub liikmesriikide ja Euroopa spordiasutusi jätkama pingutuste tegemist 
võitluses rassismi ja ksenofoobia vastu ning ergutab käivitama uusi, tõhusamaid ja 
laiaulatuslikke algatusi, mis tugineksid olemasolevatele meetmetele.

                                               
1 ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
2 D.H. ja teised v. Tšehhi Vabariik.
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