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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по петиции да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че липсата на информация е една от основните причини за това гражданите 
на ЕС да не са в състояние да ползват напълно своите права; призовава 
следователно Комисията да предложи всеобхватна комуникационна стратегия, 
която обръща особено внимание на засилването на информираността на хората за 
правата, с които се ползват като граждани на ЕС;

2. посочва Междуинституционалната група за информация като важна рамка, в която 
институциите на ЕС могат да работят, за да изпълнят своя ангажимент да общуват 
на тема Европа в партньорство1 и да координират усилията за засилване на 
информираността относно правата в ЕС;

3. призовава Комисията да рационализира информацията относно мобилността сред 
студентите в ЕС като част от система за обслужване на едно гише, така че да бъде 
по-лесно за младите хора да се възползват от възможностите и правата, с които се 
ползват като граждани на ЕС;

4. подчертава правото на гражданите на ЕС да бъдат информирани от независими 
медии, както е посочено в член 11 от Хартата на основните права на ЕС;

5. призовава Комисията да положи повече усилия за разработване на инструменти за 
подобряване на академичното признаване на дипломи и сроковете на обучение, 
премахвайки по този начин препятствията пред мобилността на студентите и 
търсещите работа;

6. посочва важността на подобряването на езиковите умения чрез преподаване на най-
малко два чужди езика от най-ранна детска възраст, както беше препоръчано на 
Европейския съвет в Барселона на 15-16 март 2002 г., така че гражданите на ЕС 
наистина да могат да упражняват своите права в рамките на Съюза; подчертава 
нуждата от повече усилия от страна на ЕС в тази област.

                                               
1 Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 22 октомври 2008 г., 
озаглавена „Да общуваме на тема Европа в партньорство”, OВ C 13, 20.1.2009 г., стр. 3.


