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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för framställningar att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att bristen på information är en av huvudorsakerna till att 
EU-medborgare inte utövar sina rättigheter till fullo. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att föreslå en omfattande kommunikationsstrategi som särskilt inriktar sig 
på att informera människor om deras rättigheter som EU-medborgare.

2. Europaparlamentet påpekar att den interinstitutionella gruppen för information är ett 
viktigt organ där EU-institutionerna kan arbeta för att hedra sitt åtagande om ”Samarbete 
för kommunikation om Europa”1 och samordna sina ansträngningar för att informera om 
rättigheterna i EU.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att effektivisera informationen om rörlighet 
för studenter i EU genom att skapa en gemensam informationspunkt, i syfte att göra det 
enklare för unga människor att utnyttja sina möjligheter och utöva sina rättigheter som 
EU-medborgare.

4. Europaparlamentet understryker EU-medborgarnas rättighet att ta emot uppgifter från 
oberoende media, i enlighet med artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att utveckla 
verktyg för att förbättra erkännandet av akademiska examensbevis och studieperioder, 
vilket skulle främja rörligheten för studenter och arbetssökande.

6. För att EU-medborgare verkligen ska kunna utöva sina rättigheter i hela EU påpekar 
Europaparlamentet vikten av att förbättra sina språkfärdigheter genom att lära sig minst 
två främmande språk från en väldigt tidig ålder, enligt rekommendationen från 
Europeiska rådet i Barcelona av den 15–16 mars 2002. Parlamentet understryker behovet 
av att öka EU:s ansträngningar inom detta område.

                                               
1 Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 22 oktober 2008 ”Samarbete 
för kommunikation om Europa”, EUT C 13, 20.1.2009, s. 3.


