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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru Comisiei pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. reaminteşte importanţa Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale, înfiinţată prin 
Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 20071, care acordă 
statelor membre asistenţă şi competenţe în materie de drepturi fundamentale atunci când 
acestea pun în aplicare dreptul comunitar, însă consideră neocuparea postului de director 
de agenţie ca fiind problematică şi limitând eficienţa acesteia;

2. solicită acelor ţări care nu au semnat sau ratificat încă Carta europeană pentru limbile 
regionale sau minoritare din 1992 şi Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale din 1994 să facă acest lucru cu prima ocazie;

3. îndeamnă statele membre să asigure integrarea efectivă a copiilor defavorizaţi şi a celor 
care sunt victime ale excluziunii sociale în sistemele de educaţie şi să încurajeze, în acest 
sens, schimbul de bune practici; 

4. invită statele membre să lupte împotriva discriminării în domeniul educaţiei şi să pună 
capăt în special segregării copiilor rromi, în conformitate cu recenta decizie a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg privind această chestiune2;

5. importanţa rolului jucat de mass-media în promovarea diversităţii, multiculturalismului şi 
a toleranţei; îndeamnă toate serviciile media să evite orice conţinut care ar putea favoriza  
orice formă de rasism, xenofobie, intoleranţă sau discriminare;

6. încurajează statele membre ca, în contextul Anului european al dialogului intercultural 
2008, să coopereze cu un număr mare de actori, în special ONG-uri, pentru a promova 
dialogul intercultural şi pentru a-i sensibiliza în special pe tineri în ceea ce priveşte
valorile comune şi partajate, precum şi respectul pentru diversitatea culturală, religioasă şi 
lingvistică;

7. subliniază rolul esenţial pe care îl joacă sportul în promovarea toleranţei, a respectului 
reciproc şi a înţelegerii; invită organismele sportive europene să continue lupta împotriva 
rasismului şi a xenofobiei şi încurajează lansarea de noi iniţiative, mai dinamice şi mai 
ambiţioase, pentru a sprijini măsurile deja existente.

                                               
1  JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
2  D.H. şi alţii c. Republicii Cehe.


	696900ro.doc

