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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Κρίνει ότι η δια βίου μάθηση και οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων αποτελούν το κλειδί 
για την προώθηση της ανοχής, της αμοιβαίας κατανόησης και της συμφιλίωσης μεταξύ 
των λαών των Δυτικών Βαλκανίων, της Τουρκίας και της ΕΕ·

2. Ζητεί από το Συμβούλιο να θεσπίσει ένα καθεστώς διευκόλυνσης θεωρήσεων που να 
επιτρέπει σε όλους τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα της ΕΕ, όπως "Νεολαία", "Έρασμος" και "Πολιτισμός", 
χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από τη σημερινή επίκαιρη, ριψοκίνδυνη και δαπανηρή 
διαδικασία χορήγησης θεώρησης· προτείνει, επιπλέον, ένα κεντρικό κομβικό σημείο για 
σύντομη μεσολάβηση σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα· 

3. Τονίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αρχή της ΕΕ και 
ότι οι μειονότητες πρέπει να είναι ελεύθερες να ασκήσουν τα πολιτιστικά τους 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, όπως
η κουρδική και της διατήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων, χωρίς διακρίσεις · 

4. Ενθαρρύνει την Τουρκία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης · 

5. Υπογραμμίζει τη σημασία των συντονισμένων δημοσίων στρατηγικών ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, ως ακρογωνιαίων λίθων της διαδικασίας για επίτευξη μεγαλύτερης
κατανόησης και υποστήριξης όσον αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ, τόσο στα κράτη μέλη
όσο και στις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες, και προτείνει όπως όλες οι 
υποψήφιες χώρες συμμετάσχουν στην υλοποίηση της προτεινομένης διοργανικής 
συμφωνίας για την επικοινωνιακή πολιτική · 

6. Ενθαρρύνει σθεναρά τη συμμετοχή των υποψηφίων χωρών στο Ευρωπαϊκό Έτος
Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008, ως μέσο για την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των λαών


