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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre petície, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že nedostatok informácií je jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý nemôžu 
občania EÚ naplno využívať svoje práva; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla 
komplexnú komunikačnú stratégiu, v rámci ktorej sa bude venovať osobitná pozornosť 
zvýšeniu informovanosti ľudí o ich právach, ktoré požívajú ako občania EÚ;

2. poukazuje na medziinštitucionálnu skupinu pre informácie ako na dôležitý subjekt, 
v rámci ktorého môžu inštitúcie EÚ pracovať na plnení svojho záväzku „komunikovať 
o Európe v partnerstve“1 a koordinovať úsilie o zvýšenie informovanosti o právach v EÚ;

3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zosumarizovala informácie o mobilite medzi študentmi 
EÚ v rámci systému jedného kontaktného miesta s cieľom uľahčiť mladým ľuďom 
využívanie príležitostí a práv, ktorými disponujú ako občania EÚ;

4. zdôrazňuje právo občanov EÚ na informácie z nezávislých médií, ako sa stanovuje 
v článku 11 Charty základných práv EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o vytvorenie nástrojov na zlepšenie 
akademického uznávania diplomov a doby štúdia, čím sa odstránia prekážky mobility 
študentov a uchádzačov o zamestnanie;

6. zdôrazňuje dôležitosť zlepšenia jazykových zručností prostredníctvom výučby aspoň 
dvoch cudzích jazykov od útleho veku v súlade s odporúčaním zo zasadnutia Európskej 
rady, ktoré sa konalo 15. – 16. marca 2002 v Barcelone, aby mohli občania EÚ skutočne 
uplatňovať svoje práva v celej EÚ; poukazuje na potrebu zintenzívniť úsilie EÚ v tejto 
oblasti.

                                               
1 Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 22. októbra 2008 s názvom Komunikovanie o 
Európe v partnerstve, Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2009, s. 3.


