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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina o znaczeniu Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych utworzonej 
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r.1, która służy 
państwom członkowskim pomocą i doświadczeniem we wdrażaniu prawa 
wspólnotowego, aby zapewnić pełne przestrzeganie praw podstawowych; uważa jednak, 
że obecny wakat na stanowisku dyrektora Agencji stanowi problem i ogranicza 
skuteczność jej działania;

2. wzywa kraje, które nie podpisały ani nie ratyfikowały dotychczas Europejskiej Karty 
Języków Regionalnych i Języków Mniejszości Rady Europy z roku 1992 oraz Konwencji 
Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych z roku 1994 o jak 
najszybsze uczynienie tego kroku;

3. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznej integracji w ramach systemu 
edukacji dzieci wykluczonych społecznie i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz 
do wspierania w tym celu wymiany najlepszych praktyk; 

4. wzywa państwa członkowskie do zwalczania dyskryminacji w edukacji, a zwłaszcza do 
zniesienia segregacji dzieci romskich w szkołach, zgodnie z niedawnym wyrokiem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydanym w tej sprawie2;

5. podkreśla znaczenie mediów w propagowaniu różnorodności, wielokulturowości i 
tolerancji; wzywa wszystkie ośrodki medialne do niepublikowania treści, które mogą 
podsycać rasizm, ksenofobię, nietolerancję lub jakąkolwiek formę dyskryminacji;

6. w kontekście Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) zachęca państwa 
członkowskie do współpracy z szeroką grupą zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności z organizacjami pozarządowymi, w celu promowania dialogu 
międzykulturowego i zwiększenia świadomości, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w 
zakresie wspólnych wartości i poszanowania różnorodności kulturowej, religijnej i 
językowej;

7. podkreśla istotną rolę sportu w upowszechnianiu tolerancji, wzajemnego szacunku i 
zrozumienia; zwraca się do krajowych i europejskich władz sportowych do dalszych 
wysiłków na rzecz zwalczania rasizmu i ksenofobii oraz zachęca do wprowadzania w 
życie nowych, skuteczniejszych i bardziej dalekosiężnych inicjatyw opartych na 
dotychczasowych działaniach.

                                               
1  Dz.U. L 53 z 22.2.2007, str. 1
2  D.H. i inni przeciwko Republice Czeskiej
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