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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. emlékeztet a 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelettel1 létrehozott Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége által betöltött szerepre, amely a közösségi jog végrehajtásával 
összefüggésben a tagállamok számára az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartása 
érdekében támogatást és szakmai segítséget nyújt, azonban úgy véli, hogy az ügynökség 
jelenleg betöltetlen igazgatói pozíciója problémát jelent és hátráltatja az ügynökség 
munkáját;

2. sürgeti azokat az országokat, amelyek még nem írták alá, vagy nem ratifikálták az Európa 
Tanács Regionális és Kisebbségi Nyelvekről szóló 1992-es Európai Chartáját és a 
Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló 1994-es Keretegyezményt, hogy késlekedés 
nélkül írják alá és ratifikálják ezeket az egyezményeket;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a hátrányos helyzetű és társadalmilag kirekesztett 
gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését az oktatási rendszerbe, valamint hogy e célból 
ösztönözzék a legjobb gyakorlatok cseréjét; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság közelmúltban 
hozott ítéletével2 összhangban vegyék fel a küzdelmet az oktatásban jelentkező hátrányos 
megkülönböztetés ellen, különös tekintettel a roma gyermekek elkülönítésére;

5. rámutat a média szerepére a sokszínűség, a multikulturalizmus és a tolerancia 
népszerűsítésében; sürgeti a médiákat, hogy ne sugározzanak olyan tartalmakat, amelyek a 
fajgyűlöletet, az idegengyűlöletet, az intoleranciát és a bármilyen típusú hátrányos 
megkülönböztetést népszerűsítik;

6. a kultúrák közötti párbeszéd európai évének (2008) keretében arra biztatja a tagállamokat, 
hogy működjenek együtt az érdekelt felekkel – különösen a nem kormányzati 
szervezetekkel – azért, hogy elsősorban a fiatalok körében népszerűsíteni lehessen a 
kultúrák közötti párbeszédet, és fokozni lehessen a tudatosságot a kulturális, vallási és 
nyelvi sokszínűség tekintetében;

7. felhívja a figyelmet a sport szerepére a tolerancia, az egymás kölcsönös tisztelete és 
megértése előmozdításában; felhívja a nemzeti és európai sportegyesületeket, hogy 
folytassák erőfeszítéseiket a fajgyűlölet és idegengyűlölet elleni küzdelem terén, és arra 
bíztat, hogy a meglévő intézkedésekre alapozva új, eredményesebb és több embert elérő 
kezdeményezéseket indítsanak útjukra.

                                               
1  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
2  D.H. és mások kontra Cseh Köztársaság
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