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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Petycji, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stoi na stanowisku, że brak informacji jest jedną z głównych przyczyn, dla których 
obywatele UE nie są w stanie w pełni korzystać z przysługujących im praw; w związku
z tym wzywa Komisję do przygotowania wniosku dotyczącego kompleksowej strategii 
komunikacyjnej, która w szczególności uwzględni poszerzanie wiedzy obywateli
w zakresie praw przysługujących im jako obywatelom UE;

2. zauważa, że międzyinstytucjonalna grupa ds. informacji jest ważnym gremium, w ramach 
którego instytucje UE mogą współpracować, by wypełnić swoje zobowiązania do 
wspólnego upowszechniania informacji na temat Europy1 oraz koordynowania wysiłków 
na rzecz poszerzania wiedzy Europejczyków na temat przysługujących im praw;

3. wzywa Komisję do propagowania informacji w zakresie mobilności wśród studentów UE
w ramach systemu jednego punktu informacyjnego, tak by ułatwić młodym ludziom 
korzystanie z możliwości i praw, które otwierają się przed nimi i przysługują im jako 
obywatelom UE;

4. podkreśla prawo obywateli UE do bycia informowanymi przez niezależne media zgodnie
z postanowieniami art. 11 Karty praw podstawowych UE;

5. wzywa Komisję do wzmożenia starań na rzecz tworzenia narzędzi pozwalających 
poprawić uznawanie dyplomów uczelni wyższych i okresów studiów, co pozwoli na 
niwelowanie przeszkód w mobilności studentów i osób poszukujących pracy;

6. wskazuje na znaczenie poprawienia umiejętności językowych przez nauczanie co 
najmniej dwóch języków obcych od najwcześniejszych lat życia, zgodnie z zaleceniami 
Rady Europejskiej przyjętymi w dniach 15-16 marca 2002 r. w Barcelonie, tak by 
obywatele UE mogli rzeczywiście korzystać ze swoich praw w całej Unii Europejskiej; 
podkreśla potrzebę intensyfikacji działań UE w tym obszarze.

                                               
1 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 22 października 2008 r. pt.
„Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie”, Dz.U. C 13, z dnia 20.1.2009 r., s. 3.


