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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Petições, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a falta de informação é um dos principais motivos por que os cidadãos da 
UE não usufruem plenamente dos seus direitos; exorta, assim, a Comissão a propor uma 
estratégia de comunicação abrangente que vise, em particular, a sensibilização das 
populações para os seus direitos enquanto cidadãos da UE;

2. Destaca o Grupo Interinstitucional sobre Informação enquanto elemento importante 
através do qual as instituições da UE poderão trabalhar para honrar o seu compromisso de 
levar a cabo uma "parceria para a comunicação sobre a Europa"1 e coordenar esforços no 
sentido de aumentar a consciência da população para os seus direitos na UE;

3. Insta a Comissão a racionalizar a divulgação de informações sobre mobilidade entre os 
estudantes da UE como parte de um mecanismo de balcão único, de modo a que os jovens 
possam tirar partido das oportunidades e dos direitos que têm enquanto cidadãos da UE;

4. Sublinha o direito dos cidadãos da UE a receberem informações de meios de comunicação 
social independentes, em conformidade com o artigo 11.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE;

5. Solicita à Comissão que intensifique os seus esforços para o desenvolvimento de 
ferramentas que melhorem o reconhecimento académico de diplomas e períodos de 
estudo, facilitando assim a mobilidade dos estudantes e das pessoas em busca de emprego;

6. Salienta a importância de melhorar as competências linguísticas através do ensino de, pelo 
menos, duas línguas estrangeiras desde muito cedo, tal como recomendado pelo Conselho 
Europeu de Barcelona de 15 e 16 de Março de 2002, de forma a capacitar os cidadãos da 
UE para o pleno exercício dos seus direitos em toda a União; destaca a necessidade de a 
EU intensificar os seus esforços nesta matéria.

                                               
1 Declaração conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, de 22 de Outubro de 2008, intitulada 
«Parceria para a comunicação sobre a Europa» (JO C 13 de 20.1.2009, p. 3).


