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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
verzoekschriften de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat gebrek aan informatie een van de belangrijkste redenen is waarom de 
EU-burgers hun rechten niet volledig kunnen uitoefenen;  dringt er daarom bij de 
Commissie op aan een algemene communicatiestrategie voor te stellen waarin in het 
bijzonder aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de kennis van de rechten die men 
als EU-burger geniet;

2. wijst erop dat de interinstitutionele groep voorlichting een belangrijk kader vormt 
waarbinnen de EU-instellingen eraan kunnen werken om hun engagement te 
"communiceren over Europa in partnerschap" na te komen1 en om de inspanningen ter 
verbetering van de kennis van de rechten van EU-burgers te coördineren;

3. dringt er bij de Commissie op aan de informatie over mobiliteit voor EU-studenten te 
harmoniseren in het kader van de regeling met één loket, om het voor jongeren 
gemakkelijker te maken de mogelijkheden die zij als EU-burger hebben, te benutten en de 
rechten die zij als EU-burger genieten, uit te oefenen;

4. onderstreept het feit dat EU-burgers het recht hebben nieuws te ontvangen van
onafhankelijke media, overeenkomstig de bepaling in artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

5. verzoekt de Commissie haar inspanningen om instrumenten te ontwikkelen voor een 
verbetering van de academische erkenning van diploma's en studietermijnen, op te voeren 
en zo belemmeringen voor de mobiliteit van studenten en werkzoekenden te verwijderen;

6. wijst erop dat het belangrijk is de talenkennis te verbeteren door van op zeer jonge leeftijd 
op zijn minst twee vreemde talen te onderwijzen, overeenkomstig de aanbeveling van de 
Europese Raad van Barcelona van 15-16 maart 2002, zodat EU-burgers hun rechten 
daadwerkelijk in de hele Unie kunnen uitoefenen; benadrukt het feit dat de inspanningen 
van de EU op dit gebied moeten worden opgevoerd.

                                               
1 Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 22 oktober 2008 met als 
titel "Communiceren over Europa in partnerschap" (PB C 13 van 20.1.2009, blz. 3).


