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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za peticije kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je pomanjkljiva obveščenost med poglavitnimi vzroki, da državljani Evropske 
unije ne morejo polno izkoristiti svojih pravic; poziva Komisijo, naj zato predlaga celovito 
strategijo obveščanja, s katero bo posebno pozornost namenila ozaveščanju ljudi o 
pravicah, ki jih uživajo kot državljani Evropske unije;

2. poudarja, da je medinstitucionalna skupina za informiranje pomembno okolje, v katerem 
lahko institucije EU izpolnjujejo svojo zavezanost partnerstvu za komuniciranje o Evropi1
in usklajujejo prizadevanja za ozaveščanje o pravicah v Evropski uniji;

3. poziva Komisijo, naj uskladi informacije o mobilnosti študentov EU kot del „sistema vse 
na enem mestu“, ter mladim omogoči, da bodo lažje izkoristili možnosti in pravice, ki jih 
imajo kot državljani Evropske unije;

4. poudarja pravico državljanov Evropske unije, da jih obveščajo neodvisni mediji, kot je 
določeno v členu 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

5. poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za razvoj orodij za izboljšanje akademskega 
prepoznavanja diplom in študijskih obdobij in s tem odstrani ovire za mobilnost študentov 
in iskalcev dela;

6. poudarja, da je treba izboljšati jezikovno znanje z učenjem vsaj dveh tujih jezikov od rane 
mladosti, kot je priporočil Evropski svet v Barceloni z dne 15. in 16. marca 2002, da bodo 
lahko državljani Evropske unije res uveljavljali svoje pravice po vsej Uniji;  poudarja, da 
je treba okrepiti prizadevanja Evropske unije na tem področju.

                                               
1 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 22. oktobra 2008 o partnerstvu za 
komuniciranje o Evropi, UL C 13, 20.1.2009, str. 3. 


