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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wraża zadowolenie z przedstawienia białej księgi i zgadza się z zamiarem Komisji 
odnośnie przekształcenia polityki komunikacji w samodzielną politykę o własnej treści, 

2. wyraża zadowolenie w związku z uznaniem przez Komisję, że każde działanie jest 
powiązane z jego treścią i powinno stanowić proces w „podwójnym sensie” pociągając za 
sobą zainteresowanie obywateli, jednak wyraża rozczarowanie, że te zasady 
wypunktowane na początku białej księgi, nie przekładają się na konkrety; w związku z 
tym wzywa Komisję do sprecyzowania, w jaki sposób zamierza ona uwzględnić głosy 
obywateli i sugeruje ewentualne wykorzystanie inicjatyw innych instytucji, takich jak 
„Agora” – ciało powołane przez Parlament na rzecz porozumiewania się z 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego;    

3. popiera prace nad nowym instrumentem międzyinstytucjonalnym, otwartym na udział 
państw członkowskich, definiującym zasady polityki komunikacji europejskiej;  uważa 
jednak, że w związku z samą naturą tego instrumentu – karta lub kodeks postępowania –
powinna zostać przeprowadzona dokładna analiza ze względu na „gwarancje”, które 
miałby ona dawać obywatelom oraz zobowiązania instytucji i państw członkowskich , 
które miałyby zostać przez te ostatnie zrealizowane,  

4. przypomina, że już w Karcie Praw Podstawowych zdefiniowane są prawa obywateli w 
zakresie informacji i że każdy ewentualny nowy instrument będzie musiał przestrzegać 
uprawnień Parlamentu – zgromadzenia wybranego – zwłaszcza uprawnienia do zwracania 
się przezeń bez ograniczeń do obywateli całej Unii, wzywa swoja Komisję Spraw 
Konstytucyjnych do przeanalizowania możliwego charakteru i zawartości takiego 
instrumentu międzyinstytucjonalnego;  

5. podkreśla, ze polityka komunikacji powinna uwzględniać szczególne tempo spraw 
europejskich, często niezależne od politycznego harmonogramu w poszczególnych 
państwach; uważa więc, że instytucje i państwa członkowskie powinny ustalić wspólnie 
kalendarz spraw mogących znajdować się centrum zainteresowania europejskiej opinii 
publicznej w celu połączenia ich wysiłków w zakresie komunikacji w tym zakresie;  

6. ponownie wyraża swoje przekonanie, ze należy połączyć polityki komunikacji wszystkich 
instytucji we wspólną całość, jednocześnie przy poszanowaniu kompetencji i autonomii 
każdej z nich; ponawia swoje wezwanie o przeprowadzenie dorocznej debaty 
międzyinstytucjonalnej w tej kwestii w trakcie sesji plenarnej w celu przyjęcia wspólnej 
deklaracji dotyczącej celów i środków tej polityki; 

7. popiera rozwój dialogu i wspólnie przeprowadzanych debat miedzy instytucjami 
europejskimi i instytucjami krajowymi i regionalnymi;  podkreśla znaczenie oparcia 
komunikacji na inicjatywach opartych na wektorach komunikacyjnych skierowanych do 
„szerokiego odbiorcy” takich jak programy kulturalne (nagrody literackie lub filmowe), 
wydarzenia sportowe, itp.;  
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8. docenia propozycje Komisji w sprawie lepszego wykorzystania nowych technologii 
komunikacji, jednak wnosi o podjęcie kroków w celu uniknięcia „podziału cyfrowego”, 
który w jeszcze większym stopniu wykluczyłby pewną część obywateli z dostępu do 
informacji o Unii; podkreśla w związku z tym, ze należałby połączyć - w trosce o 
poszerzenie – poszczególne środki komunikacji różnych instytucji, np. przyszłą Web TV” 
Parlamentu Europejskiego, przy poszanowaniu jego autonomii; 

9. wzywa Komisję do lepszego ustalenia hierarchii odnośnie swych partnerów w zakresie 
komunikacji, poprzez rozwój uprzywilejowanych stosunków z partnerami o „przesłaniu 
ponadnarodowym”, takich jak tworzące się organizacje europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego, partie polityczne i dziennikarze;

10. podkreśla podstawową rolę mediów w komunikacji w zakresie kwestii europejskich i 
nalega na potrzebę ustanowienia specjalnych form współpracy z nimi, przy absolutnym 
poszanowaniu ich niezależności i autonomii wydawniczej;  uważa, ze należy znacznie 
zwiększyć dostępne środki na kształcenie dziennikarzy wyspecjalizowanych w kwestiach 
europejskich, zwłaszcza na poziomie prasy lokalnej i regionalnej; 

11. uważa, ze rozwój europejskiej administracji w skali lokalnej, mogącej wspomóc istniejące 
rozrzucone osrodki informacji europejskiej, przyczyniłyby się do powstania 
bezpośrednich i ważnych związków między Unią a obywatelami, zwłaszcza poprzez 
ułatwienie tym ostatnim dostępu do inicjatyw i programów europejskich ich dotyczących. 


