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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την πρωτοβουλία πολιτών, που αναμένεται να 
τεθεί σε ισχύ την 31η Μαρτίου 2011 και να εφαρμοσθεί την 1η Απριλίου 2012,  απαιτεί 
ενδελεχή πολιτική επικοινωνίας και τις δέουσες συνθήκες λειτουργίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σωστή πολιτική επικοινωνίας πρέπει να βασίζεται σε 
σχετικές πληροφορίες για το κοινό, όπως είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του ευρώ, η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εκλογικού 
συστήματος, οι προοπτικές για τη διεύρυνση της ΕΕ και τα οφέλη της καλύτερης 
ολοκλήρωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δείχνουν την ανάγκη αυτά τα κόμματα 
να λαμβάνουν τη δέουσα προσοχή και χρηματοδότηση με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης,

1. έχει επίγνωση ότι το νέο μέσο της συμμετοχικής δημοκρατίας σε επίπεδο Ένωσης, η 
πρωτοβουλία πολιτών, πρέπει να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα αν πρόκειται να λειτουργεί 
αποτελεσματικά·

2. επισημαίνει ότι, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να κατανοήσουν τα οφέλη της περαιτέρω 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να 
ενημερώνονται, μέσω μιας εκτεταμένης επικοινωνιακής πολιτικής, για τις πολιτικές της 
ΕΕ που επηρεάζουν περισσότερο άμεσα από άλλες την καθημερινότητά τους·

3. θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα πρέπει να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση, αν μη τι άλλο με σκοπό τις ευρωεκλογές στο 
μέλλον.


