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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op het belang van het bij Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 
15 februari 20071 opgerichte Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, dat de 
lidstaten bijstand en expertise biedt bij de uitvoering van het Gemeenschapsrecht om hen 
te helpen de grondrechten volledig te eerbiedigen, maar is van mening dat de huidige 
vacature voor de post van directeur van het Bureau een problematisch karakter heeft, en 
beperkingen inhoudt voor zijn doeltreffendheid;

2. dringt er bij de landen die het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen van 
de Raad van Europa van 1992 en het Kaderverdrag betreffende de bescherming van 
nationale minderheden van de Raad van Europa van 1994 nog niet hebben ondertekend of 
geratificeerd, op aan dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen;

3. dringt er bij de lidstaten op aan zorg te dragen voor een doeltreffende integratie van 
benadeelde en sociaal uitgesloten kinderen in hun onderwijssystemen, en in dit verband 
uitwisselingen van beste praktijken te bevorderen;

4. verzoekt de lidstaten discriminatie in het onderwijs te bestrijden en met name de 
schoolsegregatie van Roma-kinderen af te schaffen overeenkomstig het recente arrest van 
het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg ter zake2;

5. wijst met nadruk op het belang van de media bij de bevordering van diversiteit, 
multiculturalisme en tolerantie; dringt er bij alle mediadiensten op aan inhoud tegen te 
gaan die racisme, vreemdelingenhaat, intolerantie en ongeacht welke vorm van 
discriminatie in de hand kan werken;

6. spoort de lidstaten aan in het kader van het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog 
(2008) samen te werken met een breed scala van belanghebbenden, met name NGO's, 
teneinde de interculturele dialoog te bevorderen, en met name onder jongeren te werken 
aan bewustwording omtrent gedeelde gemeenschappelijke waarden en respect voor 
culturele, religieuze en taalkundige diversiteit;

7. wijst met nadruk op de belangrijke rol van sport bij de bevordering van tolerantie, 
wederzijds respect en begrip; dringt er bij de nationale en Europese sportorganisaties op 
aan hun inspanningen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat voort te zetten, en 
spoort ertoe aan om nieuwe, krachtiger en verstrekkender initiatieven te ontwikkelen 
teneinde voort te bouwen op maatregelen die reeds van kracht zijn.

                                               
1 PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1.
2 D.H. en anderen tegen de Tsjechische Republiek.
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