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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomembnost Evropske agencije za temeljne pravice, ustanovljene s sklepom 
Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 20071, ki državam članicam zagotavlja pomoč 
in strokovno znanje pri izvajanju zakonodaje Skupnosti, da lahko v celoti upoštevajo 
temeljne pravice, vendar meni, da je trenutno nezapolnjeno mesto direktorja agencije 
problem, ki omejuje učinkovitost agencije;

2. poziva države, ki še niso podpisale ali ratificirale Evropske listine Sveta Evrope za 
regionalne in manjšinske jezike iz leta 1992 in Okvirne konvencije za varstvo narodnih 
manjšin iz leta 1994, naj to čimprej storijo;

3. poziva države članice, da zagotovijo učinkovito vključevanje prikrajšanih in socialno 
izključenih otrok ter s tem namenom spodbujajo izmenjavo najboljših praks; 

4. poziva države članice k boju proti diskriminaciji v izobraževanju in zlasti k odpravi 
segregacije romskih otrok v šolah v skladu z nedavno razsodbo Evropskega sodišča za 
človekove pravice v Strasbourgu v tej zadevi2; 

5. poudarja pomembnost medijev pri spodbujanju raznolikosti, večkulturnosti in strpnosti; 
poziva vse medije k preprečevanju vsebin, ki bi podpirale rasizem, ksenofobijo, nestrpnost 
ali kakršno koli obliko diskriminacije;

6. poziva države članice, da v okviru evropskega leta medkulturnega dialoga (2008) 
sodelujejo s široko paleto zainteresiranih strani, zlasti z nevladnimi organizacijami, ter 
tako spodbujajo medkulturni dialog in predvsem med mladimi širijo ozaveščenost o 
skupnih vrednotah in spoštovanju kulturne, verske in jezikovne raznolikosti;

7. poudarja pomembno vlogo športa pri spodbujanju strpnosti, medsebojnega spoštovanja in 
razumevanja; poziva nacionalne in evropske športne organizacije, da nadaljujejo s 
prizadevanji v boju proti rasizmu in ksenofobiji ter spodbujajo nove, odločnejše in bolj 
daljnosežne pobude, s katerimi bi dopolnili trenutno veljavne ukrepe.

                                               
1  UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
2  D. H. in drugi proti Češki republiki.
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