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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za kulturo in izobraževanje

2013/2186(INI)

6.11.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za peticije

poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša 
prihodnost
(2013/2186(INI))

Pripravljavec mnenja: Morten Løkkegaard



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za peticije kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja pobude Komisije, katerih namen je izboljšanje ozaveščenosti državljanov o 
njihovih pravicah prek centrov Europe Direct in spletišča Tvoja Evropa; hkrati ugotavlja, 
da je treba narediti več za obveščanje državljanov o njihovih pravicah, predvsem prek 
družbenih medijev;

2. odločno poziva države članice, naj pospešijo prizadevanja za širjenje poznavanja mreže 
SOLVIT med državljani in podjetji;

3. spodbuja Komisijo, naj obravnava težave, s katerimi se spoprijemajo diplomanti pri 
prijavljanju na pripravništva ali delovna mesta v drugih državah članicah, z oblikovanjem 
kakovostnega okvirja za zaščito pravic pripravnikov; poziva Komisijo, naj preuči nove 
načine izboljšanja izmenjave informacij o pripravništvih in zaposlitvenih možnostih v 
drugih državah EU, predvsem prek mreže EURES;

4. poudarja pomen podpiranja vseevropskih mrež, ki jih sestavljajo lokalni in državni mediji 
na področju radia, televizije in interneta; zato ga zelo skrbi, da se je Komisija 
nepričakovano in brez posvetovanja s Parlamentom odločila preklicati razpis za zbiranje 
predlogov o vseevropskih mrežah na področju interneta;

5. upošteva namero Komisije, da bo od leta 2013 dalje prek svoje sheme pobratenja mest 
podpirala izmenjave najboljše prakse med občinami in projekte, katerih namen je 
povečevanje znanja o pravicah državljanov, vendar meni, da je obžalovanja vredno, da so 
bila finančna sredstva za naslednji večletni finančni okvir programa Evropa za državljane, 
iz katerega se lahko takšni projekti financirajo, bistveno zmanjšana;

6. se strinja s stališčem Komisije, da je treba povečati ozaveščenost državljanov EU o 
njihovih pravicah, povezanih z državljanstvom EU, zlasti o njihovih volilnih pravicah, 
vendar poziva Komisijo, naj ne čaka do maja 2014 z izdajo priročnika, ki te pravice v EU 
predstavlja ‘v jasnem in preprostem jeziku’.


