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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, įsteigta pagal Tarybos 2007 
m. vasario 15 d. reglamentą (EB) Nr. 168/20071, atlieka labai svarbų vaidmenį, kadangi 
valstybėms narėms teikia pagalbą ir dalijasi patirtimi įgyvendinant Bendrijos teisę
siekdama, kad būtų tinkamai gerbiamos pagrindinės teisės; vis dėlto mano, kad tai, jog 
šiuo metu agentūros direktoriaus postas laisvas, gali sudaryti sunkumų ir sutrikdyti 
veiksmingą agentūros darbą;

2. ragina šalis, iki šiol nepasirašiusias arba neratifikavusias Europos Tarybos 1992 m. 
Europos chartijos dėl regionų ir tautinių mažumų kalbų ir 1994 m. priimtos Pagrindų 
konvencijos dėl tautinių mažumų apsaugos, kuo greičiau tai padaryti;

3. ragina valstybes nares užtikrinti, kad į švietimo sistemą būtų veiksmingai įtraukiami 
socialiai nuskriausti ir socialinę atskirtį patiriantys vaikai, ir skatinti pažangiausios 
patirties mainus šioje srityje;  

4. ragina valstybes nares kovoti su diskriminacija švietimo srityje ir ypač stengtis pašalinti 
romų tautybės vaikų segregaciją mokyklose, atsižvelgiant į neseniai priimtą Europos 
žmogaus teisių teismo (Strasbūras) sprendimą šiuo klausimu2;

5. pabrėžia, kad svarbu, jog žiniasklaida skatintų įvairovę, įvairias kultūras ir toleranciją; 
ragina visas žiniasklaidos tarnybas neskleisti informacijos, pagal kurią būtų palankiai 
pristatomas rasizmas, ksenofobija, netolerancija ar bet kokios rūšies diskriminacija;

6. skatina valstybes nares, artėjant ES kultūrų dialogo metams (2008 m.), bendradarbiauti su 
įvairiais suinteresuotais subjektais, ypač su NVO, siekiant skatinti kultūrų dialogą ir 
didinti informuotumą, ypač jaunimo, apie bendras vertybes, taip pat pagarbą kultūrinei, 
religinei ir kalbinei įvairovei;

7. pabrėžia, kad sportas atlieka svarbų vaidmenį skatinant toleranciją, tarpusavio pagarbą ir 
supratimą; ragina nacionalines ir Europos sporto įstaigas toliau dėti pastangas kovojant su 
rasizmu ir ksenofobija ir skatina šiuo metu taikomų priemonių pagrindu numatyti naujų, 
veiksmingesnių ir didesnių siekių iniciatyvų.

                                               
1  OL C 53, 2007 2 22, p. 1.
2  D.H. ir kiti prieš Čekijos Respubliką.
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