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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina par to, kāda nozīme ir saskaņā ar 2007. gada 15. februāra Padomes Regulu (EK) 
Nr. 168/20071 izveidotajai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, kas dalībvalstīm 
sniedz palīdzību un speciālās zināšanas Kopienas tiesību īstenošanā, lai dalībvalstis varētu 
pilnībā ievērot pamattiesības, taču uzskata, ka pašreiz brīvā aģentūras direktora amata 
vieta rada problēmas un ierobežo aģentūras darbības efektivitāti;

2. mudina tās valstis, kuras vēl nav parakstījušas vai ratificējušas 1992. gada Eiropas 
Padomes Eiropas Reģionālo un mazākumtautību valodu hartu un 1994. gada Vispārējo 
mazākumtautību aizsardzības konvenciju, to izdarīt, cik drīz vien iespējams;

3. mudina dalībvalstis nodrošināt to bērnu efektīvu integrāciju izglītības sistēmās, kuri nāk 
no nelabvēlīgas vides un ir sociāli izstumti, rosināt šī mērķa īstenošanu un sekmēt 
paraugprakses apmaiņu;

4. aicina dalībvalstis cīnīties pret diskrimināciju izglītībā, un jo īpaši lai novērstu romu bērnu 
segregāciju skolās atbilstoši Strasbūras Eiropas Cilvēktiesību tiesas nesenajam 
spriedumam šajā lietā2;

5. uzsver plašsaziņas līdzekļu nozīmi dažādības, kultūru daudzveidības un iecietības 
veicināšanā; mudina visus plašsaziņas līdzekļus izvairīties no tāda satura programmām, 
kas varētu veicināt rasismu, ksenofobiju, neiecietību vai jebkāda veida diskrimināciju;

6. atbilstoši ES Eiropas starpkultūru dialoga gadam (2008. gads) mudina dalībvalstis 
sadarboties ar daudzām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar nevalstiskajām organizācijām, 
lai veicinātu starpkultūru dialogu un it sevišķi jauniešu vidū vairotu izpratni par kopējām 
vērtībām un cieņu pret kultūras, reliģiju un valodu dažādību;

7. uzsver sporta būtisko nozīmi iecietības, savstarpējas cieņas un izpratnes veicināšanā; 
mudina valstu un Eiropas sporta organizācijas turpināt cīņu pret rasismu un ksenofobiju 
un rosina uzsākt jaunas, stingrākas un daudz tālejošākas iniciatīvas, lai nostiprinātu jau 
esošos pasākumus.

                                               
1  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
2  D.H. un citi/Čehijas Republika.
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