
PA\1007352NL.doc PE521.822v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie cultuur en onderwijs

2013/2186(INI)

6.11.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie verzoekschriften

inzake het verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw 
toekomst
(2013/2186(INI))

Rapporteur voor advies: Morten Løkkegaard



PE521.822v01-00 2/3 PA\1007352NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\1007352NL.doc 3/3 PE521.822v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de initiatieven van de Commissie om ervoor te zorgen dat de burgers 
zich bewuster worden van hun rechten, dit via Europa Direct en Uw Europa; merkt 
evenwel op dat er meer moet worden gedaan om de burgers te informeren over hun 
rechten, met name via de sociale media;

2. verzoekt de lidstaten met klem hun inspanningen op te drijven om het SOLVIT-netwerk 
meer bekendheid te geven bij burgers en bedrijven;

3. moedigt de Commissie aan de problemen aan te pakken waarmee afgestudeerden te 
kampen hebben wanneer ze solliciteren naar een stage of een baan in een andere lidstaat, 
dit door een kwaliteitskader te ontwikkelen om de rechten van stagiairs te beschermen; 
dringt er bij de Commissie op aan tevens nieuwe methoden te verkennen om de 
uitwisseling van informatie over stages en jobmogelijkheden in andere EU-landen te 
verbeteren, met name via het EURES-netwerk;

4. benadrukt dat het belangrijk is pan-Europese netwerken te ondersteunen die bestaan uit 
lokale en nationale media op het gebied van radio, tv en internet; acht het daarom hoogst 
onrustwekkend dat de Commissie onverwacht, en zonder het Parlement te raadplegen, 
besloten heeft een oproep tot het indienen van voorstellen voor pan-Europese netwerken 
op het gebied van internet te annuleren;

5. neemt kennis van het voornemen van de Commissie om vanaf 2013, via haar programma 
voor jumelages tussen steden, de uitwisseling te steunen van goede praktijken tussen 
steden en projecten om de kennis over burgerrechten te vergroten, maar betreurt ten 
zeerste dat in het volgende MFK de financiële middelen voor het programma Europa voor 
de burger, waaruit dergelijke projecten kunnen worden gefinancierd, drastisch zijn 
verlaagd;

6. deelt het standpunt van de Commissie dat de EU-burgers zich beter bewust moeten zijn 
van hun rechten die aan het EU-burgerschap verbonden zijn, met name hun kiesrechten, 
maar verzoekt de Commissie met klem niet te wachten tot mei 2014 om haar handboek te 
verspreiden waarin deze EU-rechten "in duidelijke en eenvoudige taal" worden 
uiteengezet.


