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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție care urmează 
a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei referitoare la valorificarea experienței acumulate prin 
intermediul Planului D, care subliniază importanța comunicării interactive cu cetățenii 
europeni;

2. ia act cu satisfacție de faptul că Comisia a ținut cont de multe dintre ideile avansate 
anterior de către Parlament, cum ar fi un forum al cetățenilor atât la nivel european, cât și 
la nivel național, un rol mai proeminent al organizațiilor societății civile și utilizarea 
inovatoare a noilor media; 

3. regretă faptul că, în ciuda eforturilor și a ideilor bune ale Comisiei, succesul obținut în 
încercarea de a crește, în rândul cetățenilor europeni, nivelul de cunoaștere și de interes cu 
privire la chestiuni europene a fost foarte limitat, lucru evidențiat, din păcate, de 
referendumul irlandez;

4. împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia democrația participativă poate complementa 
în mod util democrația reprezentativă; subliniază, cu toate acestea, faptul că democrația 
participativă presupune nu numai faptul de a-i asculta pe cetățeni, ci și faptul de a le oferi 
acestora oportunități reale de a-și exercita influența asupra politicilor europene;

5. reamintește noile oportunități de democrație participativă prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, în mod special inițiativa cetățenilor;

6. salută faptul că Comisia susține rolul Parlamentului și al partidelor politice europene și 
recunoaște nevoia de stabilire a unei legături între politica la nivel național și cea la nivel 
european, în special pe perioada campaniilor electorale europene;

7. subliniază necesitatea unor eforturi coordonate și a unei acțiuni comune din partea tuturor 
instituțiilor UE și a statelor membre, în vederea stabilirii unei comunicări cu cetățenii 
europeni cu privire la chestiuni europene; salută declarația politică comună privind 
comunicarea, adoptată în octombrie; reamintește, cu toate acestea, faptul că Parlamentul a 
solicitat un acord interinstituțional între toate instituțiile referitor la politicile de 
comunicare.
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