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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява увереност, че обучението през целия живот и личните контакти между 
хората са ключов елемент за насърчаване на търпимост, взаимно разбирателство и 
помирение между народите на Западните Балкани, Турция и ЕС;

2. изисква от Съвета да създаде схема за улесняване издаването на визи, която да 
позволява на всички граждани на Западните Балкани и Турция да участват в 
програми на ЕС като Младеж, Еразъм или Култура, без да им се налага да 
преминават през съществуващата бавна, рискована и скъпоструваща процедура за 
издаване на визи; освен това предлага създаването на централен орган, който при 
възникване на проблеми да осъществява посредническа дейност след кратко 
предизвестие;

3. подчертава, че зачитането на културното многообразие е основен принцип на ЕС и 
че малцинствата трябва да са свободни да упражняват своите културни права, 
включително изучаването на малцинствени езици като например кюрдски, и 
съхраняването на своята културна идентичност, без да са подложени на 
дискриминация;

4. насърчава Турция, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия да ратифицират 
конвенцията на ЮНЕСКО за защита и насърчаване на различието на културните 
изкази;

5. подчертава значението на координираните стратегии за обществена информация и 
комуникация като крайъгълни камъни на процеса за пораждане на по-добро 
разбиране и подкрепа за разширяването на ЕС, както в държавите-членки, така и в 
страните кандидатки за членство и в страните “потенциални” кандидатки, и 
препоръчва участието на всички страни кандидатки за членство в прилагането на 
Междуинституционалното споразумение относно политиката на комуникация;

6. решително насърчава включването на страните кандидатки за членство в 
Европейската година на междукултурния диалог 2008 като средство за изграждане 
на по-тесни връзки между народите.


