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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala 
l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jemmen li t-tagħlim matul il-ħajja kollha u l-kuntatti bejn il-persuni huma essenzjali għat-
trawwim tat-tolleranza, il-fehim reċiproku u r-rikonċiljazzjoni bejn il-popli tal-Balkani tal-
Punent, it-Turkija u l-UE; 

2. Jistieden lill-Kunsill sabiex jistabilixxi skema għall-faċilitazzjoni tal-viża li tippermetti ċ-
ċittadini kollha tal-Balkani tal-Punent u dawk Torok sabiex jipparteċipaw fi programmi ta’ 
l-UE bħal Żgħożija, Erasmus u Kultura mingħajr ma jkollhom jgħaddu mill-proċedura 
attwali għall-kisba tal-viża li tieħu l-ħin u li hija riskjuża u għalja; barra minn dan, 
jissuġġerixxi li jkun hemm punt ta’ kuntatt ċentrali sabiex joffri medjazzjoni f’każi ta’ 
problemi li jinqalgħu fl-aħħar mument;

3. Jenfasizza li r-rispett għad-diversità kulturali huwa prinċipju ċentrali għall-UE u li l-
minoranzi għandhom ikunu ħielsa li jeżerċitaw id-drittijiet kulturali tagħhom, inklużi t-
tagħlim ta’ lingwi li qiegħdin fil-minoranza bħall-Kurd u l-preservazzjoni ta’ identitajiet 
kulturali, mingħajr diskriminazzjoni; 

4. Iħeġġeġ lit-Turkija, lill-Bożnija u l-Ħerżegovina, lill-Montenegro u lis-Serbja sabiex 
jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-Diversità 
ta’ l-Espressjoni Kulturali;

5. Jenfasizza l-importanza ta’ strateġiji koordinati ta’ informazzjoni u komunikazzjoni 
pubbliċi bħala l-ġebla tax-xewka fil-proċess ta’ ġenerazzjoni ta’aktar fehim u appoġġ 
għat-tkabbir ta’ l-UE, kemm fl-Istati Membri kif ukoll f’pajjiżi kandidati u potenzjalement 
kandidati, u jirrikkmanda li l-pajjiżi kandidati kollha jipparteċipaw fl-implimentazzjoni 
tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar il-politika ta’ komunikazzjoni; 

6. Iħeġġeġ bis-saħħa l-involviment ta’ pajjiżi kandidati fis-Sena Ewropea għad-Djalogu 
Interkulturali 2008, bħala mezz sabiex jissawri rabtiet aħjar bejn il-popli.
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