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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž atzinību par Baltās grāmatas izveidi un atbalsta Komisijas centienus komunikācijas 
politiku pārveidot par autonomu politiku ar savu saturu;

2. pauž atzinību par to, ka Komisija atzīst, ka komunikāciju nevar skatīt šķirti no tās satura 
un ka komunikācijai ir jānotiek „divos virzienos”, ietverot iedzīvotāju uzklausīšanu, bet 
pauž nožēlu par to, ka šiem Baltās grāmatas sākumā atbalstītajiem principiem nav 
paredzēts konkrēts pielietojums; aicina Komisiju precizēt, kādā veidā tā ir paredzējusi 
ievērot iedzīvotāju viedokli un aicina šajā sakarā ņemt vērā pārējo iestāžu iniciatīvu, 
piemēram, projektu „Agora”, kas ir platforma dialogam ar pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, kuru izveidot ir nolēmis Eiropas Parlaments;

3. atbalsta nepieciešamību meklēt jaunu instrumentu iestāžu savstarpējai sadarbībai, kas būtu 
atvērts dalībvalstīm un kas noteiktu Eiropas komunikācijas politikas principus; uzskata, ka 
tas, kādai jābūt šā instrumenta formai – hartai vai rīcības kodeksam – ir rūpīgi jāanalizē 
atkarībā no tā, kādas garantijas tas varētu dot pilsoņiem, kā arī no tā, kādas saistības būtu 
jāuzņemas iestādēm un dalībvalstīm;

4. atgādina, ka Pamattiesību hartā jau ir noteiktas pilsoņu pamattiesības informācijas jomā, 
un jebkurā jaunā instrumentā būs jāievēro Parlamenta, kā vēlētas asamblejas prerogatīvas, 
īpaši viņa tiesības brīvi vērsties pie visas Eiropas Savienības pilsoņiem; aicina 
Konstitucionālo jautājumu komiteju izanalizēt šāda iestāžu sadarbības instrumenta 
iespējamo veidu un saturu;

5. uzsver, ka komunikācijas politikā ir jāņem vērā Eiropas lietu īpašais „ritms”, kas bieži 
neatbilst dalībvalstu politiskās darbības plānam; uzskata, ka iestādēm un dalībvalstīm ir 
jāvienojas par to svarīgāko lietu izskatīšanas plānu, kuras varētu piesaistīt Eiropas 
sabiedriskās domas interesi, lai komunikāciju koncentrēti pievērstu šīm tēmām;

6. atkārtoti norāda, ka ikvienas iestādes komunikācijas politika ir jāpakļauj kopējai loģikai, 
taču respektējot katras iestādes kompetences un autonomiju; atkārto aicinājumu rīkot 
starpiestāžu gada debates šajā jomā, sasaucot plenārsēdi, lai pieņemtu kopēju deklarāciju 
par šīs politikas mērķiem un līdzekļiem;

7. pauž atbalstu dialoga veidošanai un kopīgi organizētām atklātām debatēm starp Eiropas 
iestādēm un valsts un reģionālajām iestādēm; uzsver to, ka ļoti svarīgi komunikācijā ir 
izmantot pasākumus, kuri piesaista plašas sabiedrības uzmanību, piemēram, kultūras 
programmas (literatūras vai kino balvas), sporta pasākumus u.c.;

8. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par labāku jauno komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu, bet aicina nodrošināt to, lai digitālais risinājums nebūtu iemesls tam, ka 
informācija par Eiropas Savienību kļūst nepieejama vēl lielākam iedzīvotāju skaitam;
uzsver, ka tādēļ, meklējot vienotu pieeju, ir jāaptver iestāžu specifiskie komunikācijas 
līdzekļi, piemēram, Eiropas Parlamenta interneta televīzija, bet tas jādara neierobežojot 
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tās autonomiju;
9. aicina Komisiju uzlabot savu partnerattiecību hierarhiju komunikācijas jomā, veidojot 

priviliģētas attiecības ar tiem partneriem, kuru darbībai ir pārnacionāls raksturs, 
piemēram, ar Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras pašlaik ir 
strukturēšanās posmā, kā arī ar Eiropas politiskajām partijām un žurnālistiem;

10. uzsver plašsaziņas līdzekļu būtisko lomu komunikācijā par Eiropas jautājumiem un 
neatlaidīgi norāda, ka ir nepieciešams veidot ar tiem īpašu sadarbību, bet stingri ievērojot 
to redakcijas neatkarību un autonomiju; uzskata, ka ir būtiski jāpalielina to līdzekļu 
apjoms, kuri ir paredzēti atbalsta sniegšanai Eiropas lietās specializējušos žurnālistu 
sagatavošanai, īpaši reģionālās un vietējās preses līmenī;

11. uzskata, ka vietēja līmeņa Eiropas administratīvo iestāžu izveide, kuras varētu sniegt 
atbalstu neskaitāmajiem Eiropas informācijas punktiem, veicinātu nozīmīgu tiešu saišu 
veidošanos starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem, īpaši uzlabojot piekļuvi viņiem 
paredzētajām Eiropas iniciatīvām un programmām.


