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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie over het voortbouwen op de 
ervaringen van Plan D, waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van interactieve 
communicatie met de Europese burgers;

2. stelt met bevrediging vast dat de Commissie rekening heeft gehouden met tal van ideeën 
die het Parlement al eerder had geopperd, zoals burgerfora op zowel Europees als 
nationaal niveau, een prominentere rol voor maatschappelijke organisaties en innovatief 
gebruik van nieuwe media;

3. betreurt het dat ondanks de inspanningen en goede ideeën van de Commissie slechts zeer 
weinig succes is geboekt bij het vergroten van de kennis van de Europese burgers over en 
hun belangstelling voor Europese kwesties, hetgeen helaas is gebleken bij het Ierse 
referendum;

4. deelt de mening van de Commissie dat de participerende democratie een nuttige 
aanvulling kan zijn op de representatieve democratie; benadrukt evenwel dat 
participerende democratie niet alleen betekent dat naar de burgers wordt geluisterd, maar 
ook dat hun echte mogelijkheden worden gegeven om het Europese beleid te beïnvloeden;

5. herinnert aan de nieuwe mogelijkheden voor de participerende democratie die het Verdrag 
van Lissabon zou bieden, met name het burgerinitiatief;

6. juicht het toe dat de Commissie de rol van het Parlement en de Europese politieke partijen 
ondersteunt, en beseft dat de kloof tussen nationale en Europese politiek moet worden 
overbrugd, vooral tijdens de Europese verkiezingscampagnes;

7. onderstreept de noodzaak van gecoördineerde inspanningen en een gezamenlijk optreden 
van alle EU-instellingen en lidstaten voor de communicatie met de burgers van Europa 
over Europese vraagstukken; is verheugd over de gezamenlijke politieke verklaring over 
communicatie die in oktober is goedgekeurd; herinnert er evenwel aan dat het Parlement 
heeft gevraagd om een interinstitutioneel akkoord tussen alle instellingen over het 
communicatiebeleid.
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