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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că învăţarea pe tot parcursul vie�ii  şi contactele interpersonale directe sunt 
esenţiale pentru încurajarea toleranţei, înţelegerii reciproce şi reconcilierii între popoarele 
din Balcanii de Vest, Turcia şi UE;

2. solicită Consiliului să înfiinţeze un regim de facilitare a obţinerii vizelor care să permită 
tuturor cetăţenilor din Balcanii de Vest şi Turcia să participe în programe UE ca Tineret, 
Erasmus sau Cultură, fără să fie nevoiţi să treacă prin procedura actuală de acordare a 
vizei, care cere timp, prezintă riscuri şi este costisitoare; sugerează, în plus, înfiinţarea 
unui punct de convergenţă central care să asigure medierea rapidă, în caz de probleme; 

3. subliniază că respectul pentru diversitatea culturală este un principiu central al UE şi că 
minorităţile trebuie să aibă libertatea de a-şi exercita drepturile culturale inclusiv învăţarea 
limbilor minoritare, precum kurda, şi păstrarea identităţilor culturale, fără discriminare;

4. încurajează Turcia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru şi Serbia să ratifice Convenţia 
UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale;

5. subliniază importanţa unor strategii publice coordonate de comunicare şi informare ca 
pietre de temelie ale procesului de generare a unei mai mari înţelegeri şi a unui suport 
sporit pentru extinderea UE, atât în statele membre, cât şi în ţările candidate sau potenţiale 
candidate şi recomandă participarea tuturor ţărilor candidate la punerea în aplicare a 
Acordului interinstituţional privind politica de comunicare;

6. încurajează ferm implicarea ţărilor candidate în Anul european al dialogului intercultural 
2008, ca o modalitate de a crea legături mai strânse între popoare.
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