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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om betydelsen av Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 168/2007 av 
den 15 februari 20071, med uppgift att ge medlemsstaterna stöd och sakkunskap vid 
genomförandet av gemenskapslagstiftning som avser att skapa full respekt för de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser dock att det är ett problem att tjänsten som 
direktör för byrån för närvarande är otillsatt och detta begränsar byråns effektivitet.

2. Europaparlamentet uppmanar de länder som ännu inte undertecknat eller ratificerat 
Europarådets europeiska stadga om landsdels- eller minoritetsspråk från 1992 och 
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter från 1994 att göra detta så snart som 
möjligt.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att missgynnade och socialt 
marginaliserade barn integreras effektivt i utbildningssystemet, och att i detta syfte 
uppmuntra till utbyte av bästa metoder.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa diskriminering inom 
undervisningen, och att särskilt avskaffa segregering i skolorna av romska barn, i enlighet 
med den dom som nyligen fastställdes av Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna i Strasbourg i denna fråga2.

5. Europaparlamentet betonar mediernas betydelse för att främja mångfald, multikulturalism 
och tolerans. Parlamentet uppmanar samtliga medietjänster att förhindra innehåll som kan 
gynna rasism, främlingsfientlighet, intolerans eller någon form av diskriminering.

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i samband med Europeiska året för 
interkulturell dialog (2008) samarbeta med ett brett spektrum av aktörer, särskilt 
icke-statliga organisationer, för att främja interkulturell dialog och öka medvetenheten, 
särskilt bland ungdomar, om delade gemensamma värderingar och respekten för den 
kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.

7. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som idrotten spelar för att främja tolerans, 
ömsesidig respekt och förståelse. Parlamentet uppmanar de nationella och europeiska 
organen för idrott att fortsätta med sina insatser i kampen mot rasism och 
främlingsfientlighet och uppmuntrar till införande av nya, kraftfullare och mer 
långtgående initiativ som bygger vidare på pågående åtgärder.

                                               
1 EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
2 D.H. med flera mot Republiken Tjeckien.
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