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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Jest zdania, że uczenie się przez całe życie i kontakty międzyludzkie mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju tolerancji, wzajemnego zrozumienia i zgody pomiędzy narodami 
Bałkanów Zachodnich, Turcji i UE;

2. zwraca się do Rady o stworzenie systemu ułatwień wizowych umożliwiającego 
wszystkim obywatelom Zachodnich Bałkanów i Turcji uczestnictwo w programach UE, 
takich jak Youth, Erasmus lub Culture, bez konieczności poddawania się obowiązującej 
procedurze wizowej, która jest czasochłonna, ryzykowna i kosztowna; proponuje ponadto 
zwrócenie szczególnej uwagi na szybką mediację w przypadku trudności;

3. podkreśla, że poszanowanie dla różnorodności kulturowej jest podstawową zasadą UE, a 
mniejszości muszą mieć swobodę korzystania ze swych praw w zakresie kultury, w tym 
do nauki języków mniejszości, takich jak kurdyjski, i do zachowania tożsamości 
kulturowej bez żadnej dyskryminacji;

4. zachęca Turcję, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę oraz Serbię do ratyfikacji Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej;

5. podkreśla znaczenie strategii skoordynowanej informacji społecznej i komunikacji jako 
podstaw procesu pogłębiania zrozumienia i poparcia dla rozszerzenia UE zarówno w 
państwach członkowskich jak i w krajach kandydujących i zaleca, by wszystkie kraje 
kandydujące wzięły udział we wdrażaniu proponowanego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie polityki komunikacyjnej;

6. zdecydowanie zaleca objęcie krajów kandydujących Europejskim Rokiem Dialogu 
Międzykulturowego w roku 2008, który przyczyni się do zacieśnienia więzi pomiędzy 
narodami.


	700015pl.doc

