
PA\751434DA.doc PE415.177v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2008/2224(INI)

4.11.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om aktiv dialog med borgerne om EU
(2008/2224(INI))

Rådgivende ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(*) Associeret udvalg - forretningsordenens artikel 47



PE415.177v01-00 2/3 PA\751434DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\751434DA.doc 3/3 PE415.177v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om udnyttelse af plan D, som understreger 
vigtigheden af interaktiv kommunikation med de europæiske borgere;

2. bemærker med tilfredshed, at Kommissionen har taget mange af de idéer, som 
Parlamentet tidligere har fremsat, i betragtning, såsom borgerfora på både europæisk og 
nationalt plan, en mere fremtrædende rolle for civilsamfundets organisationer og innovativ 
brug af nye medier;

3. beklager, at den succes, som er opnået i forbindelse med at øge de europæiske borgeres 
vidensniveau og interesse i europæiske emner, på trods af Kommissionens indsats og gode 
idéer har været meget begrænset, hvilket beklageligvis fremgik af den irske 
folkeafstemning;

4. deler Kommissionens holdning om, at deltagelsesdemokrati kan supplere det 
repræsentative demokrati på fornuftig vis; understreger dog, at deltagelsesdemokrati ikke 
kun betyder at lytte til borgerne, men at give dem reelle muligheder for at have indflydelse 
på europæisk politik; 

5. minder om de nye muligheder for deltagelsesdemokrati, som Lissabontraktaten ville give, 
særligt borgerinitiativet;

6. glæder sig over, at Kommissionen støtter Parlamentets og de europæiske politiske partiers 
rolle, og erkender behovet for at udfylde kløften mellem national og europæisk politik, 
særligt under de europæiske valgkampagner;

7. understreger behovet for koordinerede indsatser og fælles handling fra alle EU-
institutioner og medlemsstater for at kommunikere med de europæiske borgere om 
europæiske emner; glæder sig over den fælles politiske erklæring om kommunikation 
vedtaget i oktober; minder om, at Parlamentet har anmodet om en interinstitutionel aftale 
om kommunikationspolitik mellem alle institutioner.
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