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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. Üdvözli a fehér könyv bemutatását, és egyetért a Bizottság azon szándékával, hogy a 
kommunikációs politikát önálló tartalmú autonóm politikává alakítsa;

2. Üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy minden kommunikáció elválaszthatatlan annak 
tartalmától, és olyan „kétirányú” folyamatnak kell lennie, amely magába foglalja a 
polgárok meghallgatását, sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a fehér könyv elején 
meghatározott elvek nem kerülnek gyakorlati átültetésre; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 
pontosítsa, milyen módon kívánja figyelembe venni a polgárok véleményét, és javasolja, 
hogy építse be más intézmények kezdeményezéseit, többek között a Parlament által 
elindítani tervezett „Agora”-t, a civil társadalom képviselőivel történő egyeztetést célzó 
fórumot;

3. támogatja egy a tagállamok részvételére nyitott új intézményközi eszköz tanulmányozását, 
amely meghatározza az európai kommunikációs politika elveit; úgy véli azonban, hogy 
ezen eszköz pontos jellegét – charta vagy magatartási kódex – alaposan meg kell 
vizsgálni, az általa a polgárok részére nyújtott biztosítékok, valamint az intézmények és a 
tagállamok által vállalandó kötelezettségek tekintetében; 

4. Emlékeztet arra, hogy a Alapjogi Charta már meghatározza a polgárok jogait a 
tájékoztatás terén, és hogy a minden esetleges új eszköznek tiszteletben kell tartania a 
Parlament mint választott testület előjogait, különösen az Uniós valamennyi  polgárával 
történő szabad kommunikációra vonatkozó jogait; felkéri az alkotmányos ügyekért felelős 
bizottságát, hogy vizsgálja meg az ilyen intézményközi eszköz lehetséges jellegét és 
tartalmát;

5. Hangsúlyozza, hogy egy kommunikációs politikának figyelembe kell vennie az európai 
ügyek gyakran a nemzeti politikai napirendektől elszakadó sajátos „időzítését”; úgy véli, 
hogy a tagállamoknak és az intézményeknek össze kell hangolniuk az európai 
közvéleményt várhatóan foglalkoztató nagy témák menetrendjét az ezekhez kapcsolódó 
kommunikációs tevékenységeik összpontosítása érdekében;

6. Ismét kifejezi azon meggyőződését, hogy az egyes intézmények kommunikációját egy 
közös logikába kell integrálni, azok hatáskörének és önállóságának tiszteletben tartása 
mellett; e tekintetben ismételten felhív egy nagy éves intézményközi vitára a plenáris ülés 
keretében, az e politika célkitűzéseiről és eszközeiről szóló közös nyilatkozat elfogadása 
érdekében;

7. Támogatja a közösen szervezett, az európai intézmények illetve a nemzeti és regionális 
intézmények közötti párbeszéd és a nyilvános vita kialakítását; hangsúlyozza, hogy fontos 
volna a kommunikációt a nagy nyilvánosság mellett zajló kommunikációs eszközökre, 
például kulturális programokra (irodalmi vagy mozgókép-díjak ) illetve sporteseményekre 
támaszkodó kezdeményezésekre építeni;
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8. Nagyra becsülését fejezi ki a Bizottság azon javaslata tekintetében, amely az új 
kommunikációs technológiák jobb kihasználására irányul, intézkedéseket kér azonban 
annak elkerülése érdekében, hogy a „digitális szakadék” tovább szűkítse a polgárok egy 
része számára az Unióval kapcsolatos információk hozzáférhetőségét; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy – egy globális megközelítésre irányuló törekvés mellett – ösztönözni 
kell a különböző intézmények egyedi kommunikációs eszközeinek integrációját, például 
az Európai Parlament „Web TV-jének” integrációját, önállóságának maradéktalan 
tiszteletben tartása mellett.

9. Felhívja a Bizottságot, hogy jobban hierarchizálja partnerségeit a kommunikáció terén, 
oly módon, hogy kiemelt kapcsolatokat alakít ki „transznacionális küldetésű” 
partnerekkel, köztük a tagozódó európai civil társadalom szervezeteivel, az európai 
politikai pártokkal és az újságírókkal;

10. Hangsúlyozza a média alapvető szerepét az európai kérdésekkel kapcsolatos 
kommunikáció terén, és kitart a médiumokkal történő egyedi együttműködési formák 
létrehozásának szükségessége mellett, azok függetlenségének és szerzői autonómiájának 
szigorú tiszteletben tartásával; úgy véli, hogy lényegesen növelni kellene az európai 
ügyekre szakosodott újságírók képzéséhez történő hozzájárulásokra rendelkezésre álló 
eszközöket, különösen a regionális és helyi sajtó szintjén;

11. Úgy véli, hogy egy olyan polgárokhoz közel álló európai adminisztráció kialakítása, 
amely képes segíteni a meglévő európai tájékoztatási pontok ezreinek munkáját, 
hozzájárulna az Uniót polgáraival összekötő közvetlen és jelentős kapcsok kiépítéséhez, 
különösen annak révén, hogy elősegíti a polgárok hozzáférését az őket érintő európai 
kezdeményezésekhez és programokhoz.


