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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
Partnerība informācijas sniegšanai par Eiropu
(2009/C 13/02)

Mērķi un principi
1. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija (turpmāk — “trīs iestādes”) uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi
uzlabot informācijas sniegšanu par ES jautājumiem, lai palīdzētu Eiropas pilsoņiem izmantot to tiesības
piedalīties Eiropas Savienības demokrātijas veidošanā, kur lēmumu pieņemšana notiek cik vien iesējams
atklāti un cik vien iespējams tuvinot to pilsoņiem, ievērojot plurālisma, dalības, atklātības un pārskatāmības
principus.
2. Trīs iestādes vēlas sekmēt vispārēju viedokļu saskaņotību par galvenajām ES komunikācijas politikas
prioritātēm, apzināt papildu ieguvumus, ko informācijas sniegšanā par konkrētiem jautājumiem dotu ES
pieeja, veicināt informācijas un paraugprakses apmaiņu un rosināt iestāžu darbību sinerģiju, īstenojot ar šīm
prioritātēm saistītu komunikāciju, kā arī vajadzības gadījumā atvieglot iestāžu un dalībvalstu sadarbību.
3. Trīs iestādes atzīst, ka komunikācijai par Eiropas Savienību nepieciešama ES iestāžu un dalībvalstu politiska apņemšanās, un ka katras dalībvalsts pienākums ir veidot šo saziņu ar pilsoņiem par ES jautājumiem.
4. Trīs iestādes ir pārliecinātas, ka informācijas un komunikācijas darbībām par Eiropas Savienības jautājumiem būtu jāsniedz ikvienam piekļuvi patiesai un daudzpusīgai informācijai par Eiropas Savienību un jādod
pilsoņiem iespēju īstenot savas tiesības paust viedokli, kā arī aktīvi piedalīties sabiedriskās debatēs par Eiropas
Savienības jautājumiem.
5.
Īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, trīs iestādes veicina to, ka ievēro daudzvalodības
un kultūru daudzveidības principu.
6. Trīs iestādes ir apņēmušās īstenot minētos mērķus. Tās mudina citas ES iestādes un struktūras atbalstīt
to centienus un, ja tās vēlas, dot ieguldījumu šās pieejas īstenošanā.

Partnerības pieeja
7. Trīs iestādes atzīst to, cik nozīmīgi ir risināt komunikāciju problēmu ar dalībvalstu un ES iestāžu partnerības palīdzību, lai atbilstīgā līmenī ar visplašāko auditoriju nodrošinātu efektīvu komunikāciju un objektīvu informāciju.
Tās vēlas izstrādāt sinerģijas ar valstu, reģionālām un vietējām iestādēm, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjiem.
Tās šajā nolūkā vēlētos sekmēt pragmatiskas partnerības pieeju un elastīgus koordinēšanas mehānismus.
8. Tās šajā sakarā atgādina, ka galvenais Iestāžu informācijas jautājumu grupas (IJG) uzdevums ir kalpot
kā augsta līmeņa struktūrai iestāžu politisko debašu veicināšanai par informācijas un komunikācijas
darbībām, kas saistītas ar ES jautājumiem, lai veicinātu sinerģiju un papildināmību. Šajā nolūkā IJG, ko kopīgi
vada Eiropas Parlaments, Padomes un Komisijas pārstāvji un kurā novērotāja statusā piedalās Eiropas
Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji, principā tiekas divreiz gadā.

Pamatnoteikumi kopīgam darbam
Trīs iestādes ir iecerējušas sadarboties šādi:
9. Ievērojot katras ES iestādes individuālos pienākumus un dalībvalstu komunikācijas stratēģiju un prioritātes, trīs iestādes IGJ struktūrā ik gadu nosaka noteiktu kopīgu komunikācijas prioritāšu skaitu.
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10.
Šīs prioritātes balstīsies uz komunikācijas prioritātēm, ko, ievērojot to iekšējās procedūras un vajadzības gadījumā papildinot dalībvalstu stratēģiskos viedokļus un centienus šajā jomā noteikušas ES iestādes un
struktūras, ņemot vērā pilsoņu cerības.
11. Trīs iestādes un dalībvalstis centīsies veicināt atbilstīgu atbalstu, lai sniegtu atbilstīgus līdzekļus
adekvātai noteikto prioritāšu komunikācijai.
12. Dienestiem, kas ir atbildīgi par komunikāciju dalībvalstīs un ES iestādēs būtu jāuztur savstarpējus
sakarus, lai nodrošinātu veiksmīgu kopīgu komunikācijas prioritāšu īstenošanu, kā arī citas darbības, kas ir
saistītas ar ES komunikāciju, ja nepieciešams pamatojoties uz atbilstīgiem administratīviem pasākumiem.
13. Iestādes un dalībvalstis apmainīsies ar informāciju par citiem ar ES saistītiem informācijas sniegšanas
pasākumiem, jo īpaši par atsevišķās nozarēs paredzētajiem iestāžu un struktūru informācijas sniegšanas pasākumiem, ja tie saistīti ar dalībvalsts rīkotām informācijas kampaņām.
14. Komisija ir aicināta katra gada sākumā ziņot citām ES iestādēm par galvenajiem sasniegumiem
iepriekšējā gadā, īstenojot kopīgas komunikācijas prioritātes.
15.

Šo politisko deklarāciju parakstīja divtūkstoš astotā gada divdesmit otrajā oktobrī.

Strasbūrā, divtūkstoš astotā gada divdesmit otrajā oktobrī.
Eiroparlamenta vārdā

Eiropas Savienības Padomes vārdā

Eiropas Kopienu Komisijas vārdā
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