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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства съобщението на Комисията за продължаване на натрупания с План Д 
опит, който подчертава значението на интерактивната комуникация с гражданите на 
ЕС;

2. отбелязва със задоволство, че Комисията е взела предвид много от идеите, 
предложени преди това от Парламента, като например провеждането на граждански 
форуми както на европейско, така и на национално равнище, по-изявена роля за 
организациите на гражданското общество и новаторско използване на новите медии; 

3. изразява съжаление относно факта, че въпреки усилията и добрите идеи на 
Комисията, успехът, постигнат по отношение на повишаване на равнището на 
познаване и интерес на гражданите на ЕС към европейските въпроси остава много 
ограничен, което за съжаление бе засвидетелствано от ирландския референдум;

4. споделя виждането на Комисията, че демокрацията на участието може успешно да 
допълва представителната демокрация; при все това подчертава, че демокрация на 
участието означава не само че гласът на гражданите трябва да бъде чут, но и че 
следва да им се предоставят действителни възможности за влияние върху 
европейската политика;

5. напомня, че Договорът от Лисабон би предоставил нови възможности за демокрация 
на участието, и по-специално за гражданска инициатива;

6. приветства факта, че Комисията подкрепя ролята на Парламента и на европейските 
политически партии и признава необходимостта от преодоляване на дистанцията 
между национална и европейска политика, особено по време на европейски 
предизборни кампании;

7. подчертава необходимостта от координирани усилия и съвместни действия на всички 
институции на ЕС и на държавите-членки, за комуникация с гражданите на ЕС по 
европейски въпроси; приветства приетата през октомври съвместна политическа 
декларация по този въпрос; напомня обаче, че Парламентът поиска 
междуинституционално споразумение относно комуникационната политика между 
всички институции.
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