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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wykorzystania doświadczeń 
realizacji planu D, podkreślający jak ważna jest interaktywna komunikacja z obywatelami 
Europy;

2. z satysfakcją odnotowuje, że Komisja wzięła pod uwagę wiele przedstawionych wcześniej 
przez Parlament pomysłów, dotyczących np. forów obywatelskich na szczeblu 
europejskim i krajowym, bardziej znaczącej roli organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz innowacyjnego wykorzystania nowych mediów; 

3. ubolewa nad faktem, że pomimo wysiłków Komisji i dobrych pomysłów osiągnięto 
bardzo ograniczony sukces w poszerzaniu wiedzy obywateli europejskich o kwestiach 
europejskich oraz w zwiększaniu ich zainteresowania tymi sprawami, czego dowodzi 
niestety referendum w Irlandii;

4. podziela zdanie Komisji, że demokracja uczestnicząca może skutecznie uzupełniać 
demokrację przedstawicielską; podkreśla jednak, że demokracja uczestnicząca to nie tylko 
wysłuchiwanie opinii obywateli, ale rzeczywiste umożliwianie im wpływania na 
europejską politykę;

5. przypomina o nowych możliwościach demokracji uczestniczącej, jakie stworzyłby traktat 
lizboński, szczególnie o inicjatywie obywatelskiej;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wspiera rolę Parlamentu i europejskich partii 
politycznych oraz uznaje potrzebę zbliżenia między polityką poszczególnych państw i 
polityką europejską, zwłaszcza podczas kampanii wyborczych do Parlamentu 
Europejskiego;

7. podkreśla potrzebę skoordynowanych wysiłków i wspólnego działania wszystkich 
instytucji UE i państw członkowskich mających na celu komunikowanie się z 
obywatelami europejskimi na tematy europejskie; z zadowoleniem przyjmuje przyjętą w 
październiku wspólną deklarację polityczną dotyczącą komunikacji; przypomina jednak, 
że Parlament wystąpił do wszystkich instytucji o zawarcie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie polityki komunikacyjnej.
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