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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Regulamentul privind inițiativa cetățenească, planificat să intre în vigoare la 31 
martie 2011 și să fie pus în aplicare începând cu 1 aprilie 2012, necesită o politică de 
comunicare solidă și condiții de funcționare adecvate;

B. întrucât o politică de comunicare adecvată ar trebui să aibă la bază furnizarea de 
informații relevante către public, spre exemplu în ceea ce privește măsurile adoptate 
pentru a face față crizei monedei euro, reforma sistemului electoral european, 
perspectivele extinderii UE și avantajele unei mai bune integrări;

C. întrucât dezbaterile în curs cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind 
partidele politice la nivel european demonstrează nevoia de a acorda o atenție și finanțare 
adecvată acestor partide, cu scopul de a sensibiliza publicul într-o mai mare măsură,

1. este conștient de faptul că noul instrument al democrației participative la nivelul Uniunii, 
inițiativa cetățenească, trebuie să beneficieze de finanțare adecvată pentru a garanta 
funcționarea eficace a acestuia;

2. subliniază că, pentru a permite cetățenilor UE să înțeleagă avantajele continuării 
procesului de integrare europeană și să se apropie mai mult de construcția europeană, este 
esențial ca aceștia să fie informați, printr-o politică de comunicare cuprinzătoare, cu 
privire la politicile UE care le afectează viața cotidiană în modul cel mai direct;

3. consideră că partidele politice și fundațiile europene ar trebui să beneficieze în continuare 
de finanțare adecvată, nu în ultimul rând în vederea viitoarelor alegeri europene.


