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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa 15. helmikuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/20071

perustetun Euroopan perusoikeusviraston merkitystä, sillä se antaa jäsenvaltioille apua ja 
asiantuntemusta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanossa siten, että perusoikeuksia 
noudatetaan täysimääräisesti, mutta katsoo, että viraston johtajan viran avoimuus tällä 
hetkellä on ongelma ja rajoittaa viraston tehokkuutta;

2. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tai ratifioineet 
vähemmistökieliä koskevaa Euroopan neuvoston peruskirjaa vuodelta 1992 ja kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskevaa puitesopimusta vuodelta 1994 tekemään niin 
mahdollisimman pian;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan heikossa asemassa olevien ja sosiaalisesti 
syrjäytyneiden lasten tehokkaan integroinnin koulutusjärjestelmään sekä kannustamaan 
siihen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon;

4. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan syrjintää koulutuksessa ja erityisesti lopettamaan 
romanilasten eristämisen kouluissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiasta antaman 
äskettäisen päätöksen mukaisesti2;

5. korostaa sitä, että tiedotusvälineiden on edistettävä monimuotoisuutta, monikulttuurisuutta 
ja suvaitsevaisuutta; kehottaa kaikkia joukkoviestintäpalveluja torjumaan sisällöt, jotka 
voivat suosia rasismia, muukalaisvihaa, suvaitsemattomuutta tai minkäänlaista syrjintää;

6. kehottaa jäsenvaltioita tekemään Euroopan kulttuurienvälisen teemavuoden (2008) 
yhteydessä yhteistyötä monien sidosryhmien, erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa 
kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi yhteisistä 
arvoista sekä kulttuurisen, uskonnollisen ja kielellisen monimuotoisuuden 
kunnioittamisesta, erityisesti nuorten keskuudessa;

7. korostaa urheilun merkittävää asemaa suvaitsevaisuuden, keskinäisen kunnioituksen ja 
ymmärryksen edistämisessä; kehottaa kansallisia ja eurooppalaisia urheiluelimiä 
jatkamaan ponnistelujaan rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi ja kannustaa niitä 
käynnistämään uusia, entistä vahvempia ja kauaskantoisempia aloitteita nykyisten toimien 
pohjalta.

                                               
1 EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
2 D. H. ja muut vastaan Tšekin tasavalta.
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