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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 
bele a következő javaslatokat:

1. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson konzultációt az érdekelt felekkel és a 
nyilvánossággal a politika kialakításának korai fázisában; úgy véli, hogy a kulcsfontosságú 
javaslatokat ki kell egészíteni egy fejezettel, amely bemutatja, hogy milyen mértékben 
vették figyelembe a polgárok aggodalmait a javaslat kidolgozása során; rámutat arra, hogy 
a nyilvánossággal az európai uniós döntéshozatali folyamatról való konzultációt 
világosabbá kell tenni;

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy indítson vitát az EU intézményei és más európai szereplők 
között annak lehetőségéről, hogy állásfoglalásokat vagy módosításokat tegyenek közzé egy 
nyilvános adatbázisban azok végleges elfogadása előtt; úgy véli, hogy az intézmények 
közötti döntéshozatali folyamat nyomon követését lehetővé tévő Prelex adatbázis 
használható lenne erre a célra;

3. úgy véli, hogy a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament bizottságainak napirendjéről 
könnyen érthető háttér-információkat kellene közzétenni; rámutat arra, hogy ezeket az 
információkat könnyen hozzáférhetővé kellene tenni a nyilvánosság számára;

4. úgy véli, hogy a vitának a nemzeti és helyi közönség egyedi igényeit és tevékenységeit is 
figyelembe kellene vennie; rámutat arra, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a 
vonatkozó és regionális információk célközönséghez való továbbítására ily módon 
összekötve az európai kérdéseket a polgárok mindennapi életével;

5. sürgeti a tagállamokat, hogy a közösségi jogszabályokat megfelelően és haladéktalanul 
ültessék át annak biztosítása érdekében, hogy minden uniós polgár a közösségi 
jogszabályok által garantált ugyanazon jogokat élvezze; felhívja a Bizottságot, hogy 
aktívabban biztosítsa a közösségi jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy dolgozzon együtt a tagállamok kormányaival az állampolgárok arról 
történő tájékoztatása érdekében, hogy milyen jogaik vannak az igazságszolgáltatás 
igénybevétele és a jogaik megsértése esetén.


