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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. véleménye szerint az információhiány az egyik fő oka annak, hogy az uniós polgárok nem 
képesek teljes körűen gyakorolni jogaikat; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy átfogó kommunikációs stratégiára, amely különös figyelmet fordít arra, 
hogy növelje az uniós polgárok tudatosságát jogaikat illetően;

2. kiemeli, hogy az Intézményközi Tájékoztatási Csoport fontos színteret biztosít az uniós 
intézményeknek, hogy teljesítsék a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért”1

című nyilatkozat keretében vállalt kötelezettségvállalásaikat, és koordinálják az uniós 
jogokkal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló erőfeszítéseket;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy egyablakos rendszer kiépítésével egyszerűsítse az uniós diákok 
mobilitásáról szóló információáramlást, hogy a fiatalok könnyebben kihasználhassák az 
Európai Unió polgárai számára hozzáférhető lehetőségeket és jogokat;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós polgároknak az Európai Unió alapjogi chartájának 11. cikke 
szerint joga van ahhoz, hogy a független médiából tájékozódjon;

5. felkéri a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit az oklevelek és résztanulmányok 
tanulmányi célú elismerésének javítása érdekében, és ezáltal felszámolja a diákok és 
munkakeresők mobilitását akadályozó tényezőket;

6. emlékeztet rá, hogy az Európai Tanács 2002. március 15-i és 16-i barcelonai ülésén 
megfogalmazott ajánlásai szerint milyen fontos a nyelvi készségek fejlesztése legalább két 
idegen nyelvnek nagyon fiatal korban kezdődő tanítása révén annak érdekében, hogy az 
uniós polgárok a teljes Európai Unió területén valóban élhessenek jogaikkal; 
hangsúlyozza, hogy ezen a területen az uniós erőfeszítések fokozására van szükség.

                                               
1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. október 22-i Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért című közös nyilatkozata, HL C 03, 2009. 1.13., 3.o.


