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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. pripomína význam Agentúry Európskej únie pre základné práva zriadenej nariadením 
Rady (ES) č. 168/2007 z 15 februára 20071, ktorá členským štátom poskytuje pomoc 
a odborné informácie pri vykonávaní právnych predpisov Spoločenstva tak, aby sa plne 
rešpektovali základné práva, zároveň sa však domnieva, že skutočnosť, že miesto riaditeľa 
je v súčasnosti neobsadené, spôsobuje problémy a bráni výkonnosti agentúry;

2. naliehavo vyzýva krajiny, ktoré zatiaľ nepodpísali a neratifikovali Európsku chartu 
regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy v roku 1992 a Rámcový dohovor 
Rady Európy o ochrane národnostných menšín z roku 1994, aby tak čo najskôr urobili;

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné začleňovanie znevýhodnených 
a spoločensky izolovaných detí do vzdelávacích systémov a aby v tomto záujme 
podporovali výmenu osvedčených skúseností; 

4. vyzýva členské štáty, aby sa angažovali v boji proti diskriminácii vo vzdelávaní, a najmä 
za zrušenie segregácie pri vzdelávaní rómskych detí v súlade s nedávnym rozhodnutím 
Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v tejto záležitosti2;

5. zdôrazňuje význam médií pre podporu rôznorodosti, multikuralizmu a tolerancie; 
naliehavo vyzýva všetky mediálne služby, aby sa vyvarovali obsahu vysielania, ktoré by 
mohlo podnecovať rasizmus, xenofóbiu a akúkoľvek formu diskriminácie;

6. v súvislosti s Európskym Rokom medzikultúrneho dialógu (2008) odporúča členským 
štátom, aby spolupracovali s širokým spektrom zúčastnených strán, najmä 
s mimovládnymi organizáciami, v záujme posilnenia kultúrneho dialógu a zvýšenia 
povedomia o spoločných hodnotách predovšetkým medzi mladými ľuďmi a rešpektovania 
kultúrnej, náboženskej a jazykovej rôznorodosti;

7. vyzdvihuje dôležitú úlohu športu pre podporu tolerancie, vzájomnej úcty a pochopenia; 
vyzýva vnútroštátne a európske orgány, aby naďalej pokračovali vo svojom úsilí v boji 
proti rasizmu a xenofóbii a podporovali zavedenie nových, radikálnejších a rozsiahlejších 
iniciatív opierajúcich sa o už existujúce opatrenia;

                                               
1 Ú . v . EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1
2 D.H. a ostatní verzus Česká republika.
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