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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot pilsoņu informētību par viņu 
tiesībām, izmantojot Europe Direct informācijas centru tīklu un portālu „Tava Eiropa”; 
norāda, ka tajā pašā laikā jādara daudz vairāk, lai informētu pilsoņus par viņu tiesībām, jo 
īpaši ar sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu palīdzību;

2. noteikti mudina dalībvalstis palielināt centienus izplatīt starp pilsoņiem un uzņēmumiem 
zināšanas par SOLVIT — iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu;

3. mudina Komisiju risināt problēmas, ar kurām sastopas mācību iestāžu beidzēji, iesniedzot 
pieteikumus, lai stažētos vai strādātu citā dalībvalstī, un izstrādāt kvalitatīvu sistēmu 
mācekļu tiesību aizsardzībai; mudina Komisiju arī izpētīt jaunus līdzekļus informācijas 
apmaiņas uzlabošanai par stažēšanās un nodarbinātības iespējām citās ES dalībvalstīs, jo 
īpaši ar EURES — Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla — starpniecību;

4. uzsver nozīmi, kāda ir Eiropas tīklu atbalstīšanai, kuri sastāv no vietēja un valsts līmeņa 
plašsaziņas līdzekļiem radio, televīzijas un interneta jomā; tāpēc pauž lielas bažas par to, 
ka Komisija — negaidīti un neapspriežoties ar Parlamentu — ir nolēmusi atcelt 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas mēroga tīkliem interneta jomā;

5. ņem vērā Komisijas nodomu, izmantojot tās pilsētu mērķsadarbības sistēmu, no 
2013. gada atbalstīt paraugprakses apmaiņu starp pašvaldībām, kā arī projektus, kuru 
mērķis ir paplašināt zināšanas par pilsoņu tiesībām, bet pauž dziļu nožēlu par to, ka ir 
ievērojami samazināts finanšu līdzekļu apjoms, kas nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
paredzēts programmai „Eiropa pilsoņiem”, no kuras šādus projektus var finansēt;

6. piekrīt Komisijas viedoklim par vajadzību palielināt ES pilsoņu informētību par viņu ES 
pilsoņtiesībām un jo īpaši viņu vēlēšanu tiesībām, bet mudina Komisiju negaidīt līdz 
2014. gada maijam, bet ātrāk izdot rokasgrāmatu, kurā šīs ES tiesības izklāstītas „skaidrā 
un vienkāršā valodā”.


