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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad buvo pristatyta Baltoji knyga, ir pritaria Komisijos ketinimams paversti 
komunikacijos politiką nepriklausoma politika su savo turiniu;

2. džiaugiasi, kad Komisija pripažįsta, jog bet kokia komunikacija yra neatskiriama nuo savo 
turinio ir kad tai turėtų būti dvikryptis procesas, kurio metu išklausoma piliečių 
nuomonės, tačiau apgailestauja, kad šiais Baltosios knygos pradžioje nurodytais principais 
nieko konkrečiai nepaaiškinama; taigi ragina Komisiją patikslinti, kaip ji ketina atsižvelgti 
į piliečių nuomonę, ir tuo tikslu siūlo, kad būtų įtrauktos kitų institucijų galimos 
iniciatyvos, pavyzdžiui, „Agora“ institucijos, kurią Parlamentas nusprendė įsteigti 
konsultacijoms su pilietinės visuomenės atstovais prieš priimant sprendimus, iniciatyva;

3. pritaria tam, kad būtų aptarta nauja tarpinstitucinė priemonė, kurią įgyvendinant gali 
dalyvauti valstybės narės ir kurioje apibrėžiami Europos komunikacijos politikos 
principai; vis dėlto mano, kad turi būti atidžiai apsvarstyta šios priemonės – elgesio įstatų 
ar normų – tikroji paskirtis atsižvelgiant į tai, ką ši priemonė garantuos piliečiams, ir į tai, 
kokius įsipareigojimus turėtų prisiimti institucijos ir valstybės narės; 

4. primena, kad Pagrindinių teisių chartijoje jau apibrėžta piliečių teisė gauti ir skleisti 
informaciją, ir kad bet kokia nauja galima priemonė turės nepažeisti Parlamento, kaip 
išrinktos asamblėjos, išimtinių teisių, ypač jo teisės laisvai kreiptis į visos Sąjungos 
piliečius; ragina Konstitucinių reikalų komitetą ištirti, kokio pobūdžio ir turinio gali būti 
tokios tarpinstitucinės priemonės; 

5. pabrėžia, kad vykdant komunikacijos politiką privaloma atsižvelgti į ypatingą Europos 
reikalų ritmą, dažnai neįtrauktą į nacionalinės politikos sričių darbotvarkes; taigi mano, 
kad institucijos ir valstybės narės privalo susitarti dėl pagrindinių klausimų, galinčių 
dominti Europos visuomenę, svarstymo tvarkaraščio, siekiant sutelkti jų komunikacijos 
pastangas šiais klausimais;

6. dar kartą pakartoja esąs įsitikinęs, kad reikia bendrai koordinuoti kiekvienos institucijos 
komunikacijos politikos sritis ir kad tai daryti reikia nepažeidžiant kiekvienos iš jų 
atsakomybės sričių ir savarankiškumo; pakartotinai ragina plenarinio posėdžio metu, 
siekiant priimti bendrą deklaraciją dėl šios politikos tikslų ir priemonių, rengti metines 
plataus masto tarpinstitucines diskusijas;

7. pritaria nuostatai stiprinti Europos nacionalinių ir regioninių institucijų dialogą ir rengti 
bendras viešas jų diskusijoms; pabrėžia, kad svarbu remti komunikaciją įgyvendinant 
iniciatyvas paremtas „plačiosios visuomenės“ komunikacijos gairėmis, pavyzdžiui, 
kultūrinės programos (literatūrinės ar kino premijos), sporto įvykiai ir t. t.;

8. džiaugiasi Komisijos pasiūlymais geriau naudoti naujas komunikacijos technologijas, 
tačiau ragina, kad būtų imamasi priemonių siekiant išvengti, kad „skaitmeninis lūžis“ dar 
labiau neužkirstų kelio daliai piliečių naudotis prieiga prie informacijos apie Sąjungą; 
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atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad siekiant bendro tikslo reikia integruoti komunikacijos 
priemones, būdingas skirtingoms institucijoms, pavyzdžiui būsimą Europos Parlamento 
televiziją internetu „Web TV“, ir tai daryti nepažeidžiant jų savarankiškumo; 

9. ragina Komisiją plėtojant privilegijuotus ryšius su vadinamaisiais transnacionalionio 
pašaukimo partneriais, tokiais, kaip besiformuojančios Europos pilietinės visuomenės 
organizacijos, Europos politinės partijas ir žurnalistai, geriau nusistatyti prioritetus 
renkantis partnerius komunikacijos srityje;

10. pabrėžia esminį žiniasklaidos vaidmenį vykdant komunikaciją Europos klausimais ir 
pabrėžia, kad būtina nustatyti specifines bendradarbiavimo formas su ja, griežtai 
nepažeidžiant jos nepriklausomybės ir redakcinio savarankiškumo; mano, kad reikia labai 
didinti turimų priemonių skaičių siekiant prisidėti prie besispecializuojančių Europos 
reikalų srityje žurnalistų, ypač regioninės ir vietos spaudos, paruošimo;

11. mano, kad piliečiams artimos Europos administracijos, galinčios remti daugybę Europos 
Sąjungos informacijos punktų, vystymasis prisidėtų prie svarbių tiesioginių Sąjungos ir 
jos piliečių ryšių formavimo, ypač gerinant piliečių prieigą prie jiems skirtų Europos 
iniciatyvų ir programų.


