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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá předložení Bílé knihy a souhlasí se záměry Komise změnit komunikační politiku v
samostatnou politiku, která má svůj vlastní obsah;

2. vítá, že Komise uznává, že jakoukoli komunikaci nelze oddělit od jejího obsahu a že musí 
být „obousměrným“ procesem, v němž je nasloucháno občanům, ale lituje, že tyto zásady 
potvrzené v úvodu Bílé knihy se nijak konkrétně neprojevují; vyzývá tedy Komisi, aby 
upřesnila, jakým způsobem hodlá brát v úvahu hlas občanů, a navrhuje v tomto ohledu, 
aby sem byly zařazeny návrhy jiných institucí, jako je „Agora“, orgán dorozumění se 
zástupci občanské společnosti, který se rozhodl zřídit Parlament;

3. podporuje studii nového interinstitucionálního nástroje otevřeného všem členským státům, 
kterým se stanoví zásady evropské politiky komunikace; domnívá se nicméně, že přesná 
povaha tohoto nástroje – charty nebo kodexu chování– musí být pečlivě analyzována v 
souvislosti se „zárukami“, které poskytuje občanům, i se závazky, které by orgány a 
členské státy měly na sebe vzít; 

4. připomíná, že již Listina základních práv stanovila práva občanů na informace a že 
jakýkoli jiný případný nový nástroj bude muset respektovat výsady Parlamentu jako 
voleného shromáždění, zejména jeho pravomoci obracet se svobodně na občany celé 
Unie; žádá, aby jeho Výbor pro ústavní záležitosti analyzoval možnou povahu a obsah 
takového interinstitucionálního nástroje;

5. zdůrazňuje, že komunikační politika musí zohledňovat zvláštní rytmus evropských 
záležitostí, který je často oddělen od vnitrostátních politických programů; domnívá se
tedy, že by se orgány Společenství a členské státy měly dohodnout na harmonogramu 
významných témat, která by mohla zajímat evropské veřejné mínění, aby na tato témata
mohly soustředit své komunikační úsilí;

6. znovu opakuje své přesvědčení, že je nutno začlenit komunikační politiku každého orgánu 
do společné logiky, a respektovat přitom pravomoci a autonomii každého z nich; znovu 
vyzývá k uspořádání velké výroční interinstitucionální rozpravy v plénu v tomto smyslu s 
cílem přijmout společné prohlášení o cílích a prostředcích této politiky;

7. podporuje rozvoj dialogu a společných veřejných rozprav mezi evropskými orgány a 
vnitrostátními a regionálními orgány; zdůrazňuje, že je důležité opírat komunikaci o 
přijímaných iniciativách o významné nástroje komunikace s širokou veřejností, jako jsou 
kulturní programy (literární nebo filmové ceny), sportovní události atd.;

8. oceňuje návrhy Komise na lepší využívání nových telekomunikačních technologií, ale 
žádá, aby byla přijata opatření bránící tomu, aby „digitální věk“ ještě více neodděloval 
část občanů od informací o Unii; zdůrazňuje v této souvislosti, že by bylo třeba ve snaze o 
globální přístup integrovat konkrétní komunikační prostředky různých orgánů, jako 
budoucí internetovou televizi Evropského parlamentu, a to s plným respektováním její
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autonomie;

9. vyzývá Komisi, aby lépe hierarchicky členila své partnerství v oblasti komunikace a 
rozvíjela privilegované vztahy s nadnárodními partnery, jako jsou organizace evropské 
občanské společnosti, která prochází restrukturací, evropské politické strany a novináři;

10. zdůrazňuje základní úlohu sdělovacích prostředků při komunikaci o evropských otázkách 
a zdůrazňuje, že je třeba zavést v souvislosti s nimi zvláštní formy spolupráce a důsledně 
přitom respektovat jejich nezávislost a redakční svobodu; domnívá se, že je třeba 
podstatně navýšit dostupné prostředky určené jako příspěvek na odbornou přípravu
novinářů specializovaných na evropské záležitosti, zejména na úrovni regionálního a 
místního tisku;

11. domnívá se, že rozvoj evropské správy blízké občanům, schopné převzít úlohu nesčetného 
množství vstupních a informačních bodů o Evropě, by pomohl navázat důležité 
bezprostřední vazby mezi Unií a jejími občany zejména tím, že by se těmto občanům 
usnadnil přístup k evropským iniciativám a programům, které se jich týkají.


