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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar fl-importanza ta' l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, 
stabbilita mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 20071, li tipprovdi 
l-Istati Membri bl-assistenza u l-għarfien espert fl-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja 
għar-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali iżda jqis li n-nuqqas attwali tad-Direttur ta' l-
Aġenzija huwa problematiku u qed jirrestrinġi l-effettività tagħha;

2. Iħeġġeġ lil dawk il-pajjiżi li għadhom ma ffirmawx jew ma rratifikawx il-Karta Ewropea 
għall-Lingwi Reġjonali jew tal-Minoranzi ta' l-1992 u l-Konvenzjoni ta’ Qafas għall-
Protezzjoni ta’ Minoranzi Nazzjonali ta' l-1994, it-tnejn tal-Kunsill ta’ l-Ewropa, biex 
jagħmlu dawn ma' l-ewwel ċans;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw l-integrazzjoni effettiva fis-sistemi edukattivi ta' 
tfal żvantaġġati u soċjalment esklużi, u biex jinkoraġġixxu għal dan il-għan l-iskambji ta' 
l-aħjar prattiki;

4. Jistieden lill-Istati Membri biex jiġġieldu d-diskriminazzjoni fl-edukazzjoni, b'mod 
partikulari biex ineħħu s-segregazzjoni skolastika tat-tfal Roma, skond is-sentenza reċenti 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu dwar din il-kwistjoni2; 

5. Jenfasizza l-importanza tal-midja fil-promozzjoni tad-diversità, il-multikulturaliżmu u t-
tolleranza; iħeġġeġ lis-servizzi kollha tal-midja biex jimpedixxu kontenut li jista' 
jiffavorixxi r-razziżmu, il-ksenofobija, l-intolleranza u d-diskriminazzjoni ta' kwalunkwe 
tip;

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, fil-kuntest tas-Sena ta' l-UE tad-Djalogu Interkulturali 
(2008), biex jikkoperaw ma' firxa wiesgħa ta' partijiet interessati, b'mod partikulari 
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi, sabiex jippromwovu d-djalogu interkulturali u 
jqajjmu kuxjenza, b'mod partikulari fost iż-żgħażagħ, dwar valuri komuni maqsuma u r-
rispett għad-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika;

7. Jenfasizza l-irwol importanti ta' l-isports fil-promozzjoni tat-tolleranza, tar-rispett għal 
xulxin u tal-fehim; jistieden lill-korpi sportivi nazzjonali u Ewropej biex ikomplu l-isforzi 
tagħhom fil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u jinkoraġġixxi t-tnedija ta' inizjattivi 
ġodda, iktar b'saħħithom u iktar ambizzjużi biex jibnu fuq il-miżuri li jeżistu diġà.

                                               
1  ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.
2  D.H. u Oħrajn v. ir-Repubblika Ċeka
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