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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão, que tem por objecto a recolha de
ensinamentos do Plano D, o que salienta a importância de uma comunicação interactiva 
com os cidadãos da Europa;

2. Regista com satisfação o facto de a Comissão ter contemplado muitas das ideias que o 
Parlamento havia já avançado, como sejam os fóruns de cidadãos à escala europeia e 
nacional, um papel mais proeminente das organizações da sociedade civil e a utilização 
inovadora dos novos meios de comunicação social;

3. Lamenta que, mau grado os esforços e as boas ideias da Comissão, o sucesso alcançado 
em matéria de promoção do nível de conhecimento dos cidadãos europeus e do seu 
interesse pelas questões europeias tenha sido assaz limitado, facto este lamentavelmente 
patenteado pelo referendo irlandês;

4. Partilha da opinião da Comissão segundo a qual a democracia participativa pode constituir 
um útil suplemento da democracia representativa; assinala, contudo, que a democracia 
participativa significa, não só ouvir os cidadãos, mas também oferecer-lhes reais 
oportunidades de influírem na política europeia;

5. Recorda as novas possibilidades da democracia participativa de que seria portador o 
Tratado de Lisboa, em particular, a iniciativa dos cidadãos;

6. Regozija-se com o facto de a Comissão apoiar o papel do Parlamento e dos partidos 
políticos europeus e reconhece que se impõe colmatar o fosso existente entre as políticas
nacionais e a política europeia, nomeadamente no decurso das campanhas para as eleições 
europeias;

7. Salienta a necessidade da coordenação de diligências e de uma acção comum por parte de 
todas as Instituições europeias e de todos os Estados-Membros, no intuito de informar os 
cidadãos da Europa sobre as questões europeias; congratula-se com a declaração política 
conjunta sobre a Comunicação adoptada em Outubro; recorda, todavia, que o Parlamento 
solicitou um acordo interinstitucional entre todas as Instituições sobre a política de 
comunicação.
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