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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak a D tervvel kapcsolatos tapasztalatokra való építésről szóló 
közleményét, amely hangsúlyozza az Európa polgáraival folytatott interaktív 
kommunikáció fontosságát;

2. megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bizottság a Parlament által előterjesztett ötletek közül 
számosat figyelembe vett, például a mind európai, mind nemzeti szintű polgári fórum, a 
civil szervezetek számára biztosítandó fontosabb szerep vagy az új média innovatívabb 
felhasználásának ötletét; 

3. sajnálja, hogy a Bizottság erőfeszítései és jó ötletei ellenére az európai polgárok európai 
ügyekben való tájékozottságának, valamint érdeklődésének növelése terén elért sikerek 
igen korlátozottak voltak, amelyet sajnálatos módon az ír népszavazás is bizonyított;

4. osztja a Bizottság nézetét, mely szerint a részvételi demokrácia hasznos módon 
kiegészítheti a képviseleti demokráciát; hangsúlyozza azonban, hogy a részvételi 
demokrácia nem csupán a polgárok meghallgatását jelenti, hanem azt is, hogy valódi 
lehetőséget kapjanak az európai politika befolyásolására;

5. emlékeztet azokra az új lehetőségekre, amelyet a Lisszaboni Szerződés biztosítana a 
részvételi demokrácia terén, különös tekintettel a polgári kezdeményezésre;

6. üdvözli, hogy a Bizottság támogatja a Parlament és az európai politikai pártok szerepét, és 
felismeri, hogy át kell hidalni a nemzeti és európai politika közötti szakadékot, különösen 
az európai választási kampányok idején;

7. hangsúlyozza, hogy az összes uniós intézmény és tagállam összehangolt erőfeszítéseire és 
közös fellépésére van szükség az európai polgárokkal az európai ügyekről folytatott 
kommunikációhoz; üdvözli a kommunikációval kapcsolatos, októberben elfogadott közös 
politikai nyilatkozatot; emlékeztet azonban arra, hogy a Parlament intézményközi 
megállapodást sürgetett az intézmények közötti kommunikációs politikáról.
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