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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Considera que a aprendizagem ao longo da vida e os contactos entre pessoas são a chave 
para promover a tolerância, a compreensão mútua e a reconciliação entre os povos dos 
Balcãs Ocidentais, da Turquia e da UE;

2. Solicita ao Conselho que estabeleça um sistema de facilitação de vistos que permita aos 
cidadãos dos Balcãs Ocidentais e da Turquia participarem em programas da UE tais como 
Juventude, Erasmus ou Cultura sem terem que passar pelo actual procedimento de 
concessão de visto que é moroso arriscado e oneroso; sugere ainda a criação de um centro 
de mediação a breve trecho em caso de problemas;

3. Sublinha que o respeito pela diversidade cultural é um princípio fundamental da UE e que 
as minorias devem ter a liberdade de exercer os seus direitos culturais, incluindo a 
aprendizagem das línguas minoritárias tais como o curdo e a preservação da identidade 
cultural sem discriminação;

4. Incita a Turquia, a Bósnia Herzegovina, o Montenegro e a Sérvia a ratificar a Convenção 
da UNESCO sobre a protecção e a promoção da diversidade das expressões culturais;

5. Salienta a importância da informação coordenada do público e das estratégias de 
comunicação como pedras angulares do processo de criação de uma maior compreensão e
apoio ao alargamento da UE, tanto nos Estados-Membros como nos países candidatos e 
nos potenciais candidatos e recomenda que todos os países candidatos participem na 
implementação do Acordo Interinstitucional sobre Política de Comunicação proposto;

6. Encoraja fortemente o envolvimento dos países candidatos no Ano Europeu do Diálogo 
Intercultural de 2008, como um meio para tecer laços mais estreitos entre os povos.
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