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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по петиции да 
включи в своето предложение за резолюция следните предложения:

1. Приветства инициативите на Комисията, насочени към подобряване на 
осведомеността на гражданите за техните права чрез телефонния център „Europe 
Direct“ и портала „Вашата Европа“; същевременно отбелязва, че е необходимо да се 
направи още повече за информирането на гражданите за техните права, по-
специално чрез социалните медийни платформи;

2. Настоятелно призовава държавите членки да засилят усилията си за 
разпространяването на познания за мрежата SOLVIT сред гражданите и 
дружествата;

3. Насърчава Комисията да се занимае с проблемите, пред които се изправят 
студентите, когато кандидатстват за стажове или работни места в друга държава 
членка, като разработи качествена рамка, която да защитава правата на стажантите; 
настоятелно призовава Комисията да проучи нови начини за подобряване на обмена 
на информация за стажове и възможности за нови работни места в други държави 
на ЕС, по-специално чрез мрежата EURES;

4. Подчертава колко е важна подкрепата за общоевропейските мрежи, съставени от 
местни и национални медии в областта на радиото, телевизията и интернет; във 
връзка с това, смята за изключително тревожно, че Комисията, неочаквано и без да 
се допита до Парламента, е решила да анулира една покана за представяне на 
предложения относно общоевропейските мрежи в областта на интернет;

5. Отбелязва намерението на Комисията да подкрепи, от 2013 г. нататък, чрез своята 
схема на побратимяване на градовете, обмена на най-добри практики между 
общините, както и проектите, насочени към разширяване на познанията за правата 
на гражданите, но смята за изключително жалко, че финансовият пакет в 
следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за програмата „Европа за 
гражданите“, която може да финансира подобни проекти, е драстично намален; 

6. споделя възгледа на Комисията относно необходимостта да се подобри 
осведомеността на гражданите за техните граждански права и по-конкретно техните 
избирателни права, но призовава Комисията да не чака до май 2014 г.с издаването 
на своя наръчник с изложение на тези права на „ясен и прост език“.


