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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Petiční výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zastává názor, že jedním z hlavních důvodů, proč občané EU nevyužívají v plné míře 
svých práv, je nedostatečná informovanost; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby navrhla 
souhrnnou komunikační strategii zaměřující se zvláště na zvýšení povědomí občanů o 
právech, která požívají coby občané EU;  

2. poukazuje na to, že jednou z důležitých struktur, v níž mohou orgány EU spolupracovat 
ve snaze o splnění závazků přijatých v rámci „Partnerství pro komunikaci o Evropě“1 a 
koordinovat své úsilí o zvýšení povědomí o právech plynoucích z občanství EU, je 
interinstitucionální informační skupina;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby zjednodušila způsob šíření informací o mobilitě studentů 
EU vytvořením jednotného kontaktního místa, díky němuž budou mladí lidé moci snáze 
využívat příležitostí a práv, kterých požívají coby občané EU; 

4. vyzdvihuje právo občanů EU získávat zprávy z nezávislých mediálních zdrojů v souladu 
s článkem 11 Listiny základních práv Evropské unie;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí při hledání možností pro uznávání akademických 
diplomů a studií, čímž by se odstranily překážky mobility studentů a lidí hledajících práci;

6. poukazuje na to, že aby občané EU mohli lépe uplatňovat svá práva v celé Unii, je třeba 
zlepšovat jazykové znalosti tím, že se budou již od útlého věku vyučovat alespoň dva cizí 
jazyky, jak je uvedeno v doporučení Evropské rady ze zasedání v Barceloně mezi 15. a 
16. březnem 2002; zdůrazňuje, že EU musí v této oblasti zvýšit své úsilí.

                                               
1 Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 22. října 2008 nazvané „Partnerství pro 
komunikaci o Evropě“, Úř. věst. C 13, 20.1.2009, s. 3.


