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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o využití zkušeností získaných v rámci Plánu D, v němž zdůrazňuje 
význam interaktivní komunikace s evropskými občany;

2. s potěšením bere na vědomí, že Komise zohlednila velkou řadu myšlenek, s nimiž již 
dříve vystoupil Parlament, jako je vytvoření občanských fór jak na evropské úrovni, tak 
na úrovni členských států, propůjčení významnější úlohy organizacím občanské 
společnosti a inovační využití nových sdělovacích prostředků; 

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že navzdory úsilí vynaloženému Komisí a dobrým 
nápadům, s nimiž přišla, se ve zlepšování znalostí evropských občanů v oblasti 
evropských záležitostí a zvyšování jejich zájmu o ně nepodařilo dosáhnout výraznějšího 
pokroku, což se bohužel ukázalo v irském referendu; 

4. sdílí názor Komise, že participativní demokracie může užitečně doplňovat demokracii 
zastupitelskou; zdůrazňuje ovšem, že participativní demokracie neznamená pouze 
naslouchat občanům, ale dát jim opravdovou příležitost ovlivňovat evropskou politiku;

5. připomíná nové příležitosti pro uskutečňování participativní demokracie, které by 
poskytla Lisabonská smlouva, a to zejména občanskou iniciativu;

6. vítá skutečnost, že Komise podporuje úlohu Parlamentu a evropských politických stran, 
a uznává potřebu odstranit propast mezi vnitrostátními a evropskými politikami, zejména 
v průběhu evropských volebních kampaní; 

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby se všechny orgány EU a členské státy společně snažily 
komunikovat s evropskými občany o evropských záležitostech; vítá společné politické 
prohlášení o komunikaci přijaté v říjnu; připomíná však, že Parlament žádal vytvoření 
interinstitucionální dohody o komunikační politice uplatňované všemi orgány.
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