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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru petiții, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că lipsa de informații este unul dintre principalele motive pentru care cetățenii 
UE nu sunt în măsură să beneficieze pe deplin de drepturile lor; îndeamnă, în consecință, 
Comisia să propună o strategie de comunicare cuprinzătoare, care să acorde o atenție 
deosebită sensibilizării populației în privința drepturilor de care se bucură în calitate de 
cetățeni ai UE;

2. atrage atenția asupra Grupului interinstituțional pentru informare, ca un cadru important 
prin intermediul căruia instituțiile UE pot lucra pentru a-și îndeplini angajamentele pentru 
„parteneriatul pentru comunicarea privind Europa” 1și pentru a-și coordona eforturile 
pentru sensibilizarea cu privire la drepturile în cadrul UE;

3. îndeamnă Comisia să raționalizeze informațiile privind mobilitatea în rândul studenților 
UE, ca parte a unui sistem de ghișee unice, pentru ca tinerii să poată beneficia mai ușor de 
oportunitățile și drepturile de care se bucură ca cetățeni ai UE;

4. subliniază dreptul cetățenilor UE de a primi informații din mass-media independentă, 
astfel cum se prevede la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE;

5. invită Comisia să facă eforturi suplimentare pentru a elabora instrumente în vederea 
îmbunătățirii recunoașterii academice a diplomelor și a perioadelor de studii, înlăturând 
astfel obstacolele din calea mobilității studenților și a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă;

6. subliniază importanța îmbunătățirii competențelor lingvistice prin învățarea a cel puțin 
două limbi străine de la o vârstă fragedă, astfel cum a fost recomandat de Consiliul 
European de la Barcelona din 15-16 martie 2002, astfel încât cetățenii UE să își poată 
exercita pe deplin drepturile pe teritoriul Uniunii; subliniază necesitatea intensificării 
eforturilor UE în acest domeniu.

                                               
1 Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei intitulată „Parteneriatul pentru 
comunicarea privind Europa”, semnată la 22 octombrie 2008, JO C 13, 20.1.2009, p. 3.


