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PASIŪLYMAI
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. ragina Komisiją užtikrinti, kad ankstyvuoju politikos kūrimo etapu būtų konsultuojamasi
su susijusiais veikėjais ir visuomene; mano, kad pagrindiniai pasiūlymai galėtų būti
papildyti dar vienu skyriumi, į nuostatas dėl poveikio tyrimo įtraukiant nuorodą, kaip
rengiant pasiūlymą buvo atsižvelgta į piliečių interesus; pabrėžia, kad reikėtų aiškiau
apibrėžti konsultacijų su visuomene poveikį ES sprendimų priėmimo procesui,
2. ragina Komisiją surengti ES institucijų ir kitų Europos veikėjų diskusijas, per kurias būtų
siekiama išnagrinėti galimybę viešoje duomenų bazėje skelbti nuomones arba pakeitimus
dar prieš juos galutinai priimant; mano, kad siekiant įgyvendinti šiuos tikslus galima būtų
panaudoti sprendimų priėmimo procesui stebėti skirtą Prelex duomenų bazę;
3. mano, kad Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento komitetų darbotvarkėse turėtų būti
skelbiama aiškiai suprantama pagrindinė informacija; pabrėžia, kad visuomenė turėtų turėti
galimybę nesunkiai susipažinti su šia informacija;
4. mano, kad rengiant diskusijas reikėtų atsižvelgti į ypatingus skirtingų šalių dalyvių
poreikius ir į skirtingą jų veiklos pobūdį; pabrėžia, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti
susijusios ir atsižvelgiant į regionų specifiką parinktos informacijos perdavimui nustatytai
tikslinei auditorijai, taip stengiantis priartinti europinius klausimus prie piliečių kasdienio
gyvenimo,
5. ragina valstybes nares tinkamai ir greitai perkelti Bendrijos teisės aktus ir visiems ES
piliečiams užtikrinti vienodo lygio teises, kaip numatyta Bendrijos teisės aktuose; ragina
Komisiją aktyviau siekti, kad būtų taikomos Bendrijos teisės aktų nuostatos; ragina
Komisiją, siekiant informuoti piliečius apie jų teisę į teisingumą ir žalos atlyginimą, jeigų
jų teisės pažeidžiamos, bendradarbiauti su valstybių narių vyriausybėmis.
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