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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, melynek célja, hogy a Europe Direct központok és 
az Európa Önökért webhely révén elősegítse a polgárok saját jogaikkal kapcsolatos 
ismereteinek bővülését; megjegyzi ugyanakkor, hogy további lépésekre – különösen a 
közösségi médiaplatformok használatára – van szükség a polgárok saját jogaikra 
vonatkozó tájékoztatása érdekében;

2. nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy tegyenek még több erőfeszítést a SOLVIT-
hálózat polgárok és vállalatok körében történő megismertetése érdekében;

3. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a gyakornokok jogainak védelmét szolgáló minőségi 
keretrendszer kidolgozása révén foglalkozzon azokkal a problémákkal, amelyekkel a más 
tagállamban szakmai gyakorlatot vagy állást megpályázó diplomások szembesülnek; 
szorgalmazza továbbá, hogy a Bizottság vizsgálja meg, milyen módon javítható – az 
EURES-hálózaton keresztül – a más országokban folytatandó szakmai gyakorlatokra és 
álláslehetőségekre vonatkozó információcsere;

4. kiemeli a helyi és nemzeti médiából (rádió, televízió és internet) létrejövő összeurópai 
hálózatok támogatásának jelentőségét; ezért rendkívül aggasztónak találja, hogy a 
Bizottság váratlanul, és a Parlament véleményének kikérése nélkül úgy határozott, hogy 
érvényteleníti az internet területén megvalósuló összeurópai hálózatokra vonatkozó 
pályázati felhívást;

5. tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 2013-tól kezdődően –
testvérvárosi programján keresztül – támogassa a bevált gyakorlatok megosztását a 
települések és a polgárok jogaira vonatkozó ismeretek bővülését célzó projektek között, 
rendkívül sajnálatosnak tartja azonban, hogy az e projekteket finanszírozó Európa a 
polgárokért program pénzügyi keretösszege a következő többéves pénzügyi keretben 
drasztikusan csökkent;

6. egyetért a Bizottsággal abban, hogy szükség van az uniós polgárok uniós polgári jogaikra 
vonatkozó ismereteinek bővítésére, különösen választói jogaik tekintetében, azonban kéri 
a Bizottságot, hogy ne várjon 2014 májusáig az uniós jogokat világos és közérthető 
formában bemutató kézikönyv megjelentetésével.


