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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru petiții, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută inițiativele Comisiei menite să sporească gradul de sensibilizare a cetățenilor cu 
privire la drepturilor lor prin intermediul rețelei „Europe Direct” și a portalului „Europa 
ta”; observă, în același timp, că trebuie făcut mai mult pentru a informa cetățenii cu privire 
la drepturile lor, în special prin intermediul platformelor sociale de comunicare;

2. solicită insistent statelor membre să își intensifice eforturile de diseminare a informațiilor 
privind rețeaua SOLVIT în rândul cetățenilor și a întreprinderilor;

3. încurajează Comisia să abordeze problemele cu care se confruntă absolvenții în căutarea 
de stagii sau de locuri de muncă în alte state membre, prin dezvoltarea unui cadru de 
calitate, care să protejeze drepturile stagiarilor; îndeamnă Comisia să exploreze noi 
modalități de îmbunătățire a schimbului de informații privind stagiile și oportunitățile de 
angajare în alte state membre, îndeosebi prin intermediul rețelei EURES;

4. subliniază importanța sprijinirii rețelelor paneuropene alcătuite din mass-media locală și 
națională din domeniul radioului, al televiziunii și al internetului; consideră foarte 
îngrijorătoare, prin urmare, decizia luată de Comisie, pe neașteptate și fără a consulta 
Parlamentul, de a anula o cerere de propuneri privind rețelele paneuropene din domeniul 
internetului;

5. ia act de intenția Comisiei de a sprijini, începând cu 2013, prin intermediul sistemului său 
de înfrățire a orașelor, schimburile de bune practici între municipalități și proiectele care 
vizează îmbunătățirea cunoașterii drepturilor cetățenilor, însă consideră foarte regretabilă 
reducerea drastică a pachetului financiar pentru următorul CFM, destinat programului 
„Europa pentru cetățeni”, din care pot să fie finanțate astfel de proiecte;

6. împărtășește opinia Comisiei în ceea ce privește nevoia de a spori gradul de sensibilizare a 
cetățenilor cu privire la drepturilor lor în UE, în special cu privire la drepturile electorale 
ale acestora, dar îndeamnă Comisia că nu aștepte până în mai 2014 pentru a publica 
manualul care prezintă aceste drepturi „într-un limbaj clar și simplu”.


