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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των εμπειριών του 
σχεδίου Δ, το οποίο επισημαίνει την μεγάλη σημασία της διαδραστικής επικοινωνίας με 
τους πολίτες της Ευρώπης·

2. Σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη της πολλές από τις ιδέες που το 
Κοινοβούλιο είχε προτείνει στο παρελθόν, όπως τα φόρα των πολιτών τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, ένα πλέον προβεβλημένο ρόλο για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών καθώς και μια καινοτόμο χρήση των νέων μέσων ενημέρωσης·

3. εκφράζει την λύπη του διότι, παρά τις καλές ιδέες και τους κόπους της Επιτροπής, η 
προσπάθεια να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων και το ενδιαφέρον των πολιτών της 
Ευρώπης για τα ευρωπαϊκά θέματα έχει στεφθεί με περιορισμένη επιτυχία, όπως μαρτυρεί 
δυστυχώς το αποτέλεσμα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος·

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η συμμετοχική δημοκρατία μπορεί να 
συμπληρώσει επωφελώς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία· τονίζει εντούτοις ότι η 
συμμετοχική δημοκρατία δεν σημαίνει να ακούμε απλώς τους πολίτες αλλά να τους 
δίνουμε πραγματικές δυνατότητες να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική·

5. υπενθυμίζει τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες υπέρ της συμμετοχικής δημοκρατίας που 
θα παρείχε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως δε την πρωτοβουλία των πολιτών·

6. χαιρετίζει την αρωγή που παρέχει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και αναγνωρίζει την ανάγκη υπέρβασης του χάσματος που υφίσταται 
μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, ιδίως κατά την διάρκεια των 
πανευρωπαϊκών προεκλογικών περιόδων·

7. τονίζει την ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών και κοινής δράσης όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών προκειμένου να υπάρξει 
επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης για τα ευρωπαϊκά ζητήματα· χαιρετίζει δε την 
κοινή πολιτική δήλωση σχετικά με την επικοινωνία που εγκρίθηκε τον Οκτώβρη· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να υπάρξει διοργανική συμφωνία 
για την επικοινωνιακή πολιτική μεταξύ όλων των οργάνων.
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