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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Petições, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com agrado as iniciativas da Comissão que visam aumentar a sensibilização dos 
cidadãos relativamente aos seus direitos através do serviço "Europe Direct" e do sítio "A 
sua Europa"; assinala simultaneamente que é necessário tomar mais medidas para 
informar os cidadãos sobre os seus direitos, nomeadamente através de plataformas de 
redes sociais;

2. Incentiva veementemente os Estados-Membros a aumentar os seus esforços na divulgação 
do conhecimento da rede SOLVIT aos cidadãos e às empresas;

3. Insta a Comissão a abordar os problemas com que se confrontam os diplomados ao 
candidatar-se a estágios ou empregos noutro Estado-Membro, desenvolvendo um quadro 
de qualidade para proteger os direitos dos estagiários; convida a Comissão a explorar 
igualmente novos meios para melhorar o intercâmbio de informações sobre estágios e 
oportunidades de emprego noutros países da UE, nomeadamente através da rede EURES;

4. Sublinha a importância de apoiar redes pan-europeias compostas de meios de 
comunicação locais e nacionais, nos domínios da rádio, televisão e Internet; considera 
muito preocupante, consequentemente, que a Comissão tenha decidido, de forma 
inesperada e sem consultar o Parlamento, anular um apelo a propostas sobre as redes 
pan-europeias no domínio da Internet;

5. Toma nota da intenção da Comissão de apoiar, a partir de 2013, através do programa de 
geminação de cidades, trocas de melhores práticas entre municípios e projetos com o 
objetivo de aumentar o conhecimento sobre os direitos dos cidadãos, mas considera muito 
lamentável que o envelope financeiro do próximo QFP do programa Europa para os 
Cidadãos, que permite financiar esses projetos, tenha sido drasticamente diminuído;

6. Partilha o parecer da Comissão relativamente à necessidade de aumentar a sensibilização 
dos cidadãos relativamente aos direitos associados à cidadania da UE, nomeadamente os 
seus direitos eleitorais, mas insta a Comissão a não esperar até maio de 2014 para publicar 
o seu guia de apresentação desses direitos numa "linguagem clara e simples".


