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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Relembra a importância da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º 168/2007 do Conselho de 15 de Fevereiro de 20071, a qual dá 
aos Estados-Membros assistência e conhecimentos na implementação do direito 
comunitário, a fim de se respeitarem inteiramente os direitos fundamentais, mas considera 
a actual vacatura do cargo de Director de Agência como problemática, estando a restringir 
a sua eficácia;

2. Apela aos países que ainda não assinaram ou não ratificaram a Carta das Línguas 
Regionais ou Minoritárias do Conselho da Europa de 1992 e a Convenção-Quadro para a 
Protecção das Minorias Nacionais de 1994 para que o façam logo que possível;

3. Solicita aos Estados-Membros que assegurem a efectiva integração nos sistemas 
educacionais das crianças desfavorecidas e socialmente excluídas, e que para  tal 
encorajem os intercâmbios de boas práticas;

4. Apela aos Estados-Membros para que lutem contra a discriminação na educação, e em 
especial para abolirem a segregação escolar das crianças Roma, de acordo com a recente 
decisão sobre este assunto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de Estrasburgo2,

5. Sublinha a importância dos meios de comunicação na promoção de diversidade, do 
multiculturalismo e da tolerância; apela a todos os serviços de comunicação social para 
que evitem conteúdos que possam favorecer o racismo, a xenofobia, a intolerância ou 
qualquer tipo de discriminação;

6. Encoraja os Estados-Membros, no contexto do Ano do Diálogo Intercultural (2008) da UE
para que cooperem com uma vasta gama de interessados, em especial ONGs, a fim de 
promover o diálogo intercultural e de melhorar a consciencialização, nomeadamente entre 
os jovens, quanto aos valores comuns partilhados, e ao respeito pela diversidade cultural, 
religiosa e linguística;

7. Sublinha o importante papel do desporto na promoção da tolerância, do respeito e da 
compreensão mútuas; solicita aos organismos desportivos nacionais e europeus que 
prossigam com os seus esforços na luta contra o racismo e xenofobia, e encoraja o 
lançamento de novas iniciativas, mais forte e de maior alcance, para reforçar as medidas já 
existentes.

                                               
1 JO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
2 D.H. e outros contra República Checa.
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