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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o využití skúseností získaných v rámci plánu D, v ktorom sa 
zdôrazňuje význam interaktívnej komunikácie s občanmi Európy;

2. s uspokojením konštatuje, že Komisia vzala do úvahy mnohé z návrhov, ktoré predtým 
predložil Parlament, ako sú napríklad občianske fóra na európskej aj vnútroštátnej úrovni, 
významnejšia úloha organizácií občianskej spoločnosti a inovatívne využívanie nových 
médií; 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek úsiliu a dobrým návrhom Komisie sa pri 
zvyšovaní úrovne znalostí európskych občanov v oblasti európskych otázok a ich záujmu 
o tieto otázky dosiahol len veľmi malý úspech, čo sa ukázalo, žiaľ, aj pri írskom 
referende;

4. súhlasí s názorom Komisie, že participačná demokracia môže užitočne dopĺňať 
zastupiteľskú demokraciu; zdôrazňuje však, že participačná demokracia neznamená len to, 
aby sa občanom načúvalo, ale aby sa im takisto poskytovali skutočné príležitosti na 
ovplyvňovanie európskej politiky;

5. pripomína nové príležitosti pre uskutočňovanie participačnej demokracie, ktoré by 
priniesla Lisabonská zmluva, najmä občiansku iniciatívu;

6. víta skutočnosť, že Komisia podporuje úlohu Parlamentu a európskych politických strán, 
a uznáva potrebu preklenúť rozdiely medzi vnútroštátnou politikou jednotlivých štátov 
a európskou politikou, a to najmä počas kampane k európskym voľbám;

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa všetky EÚ inštitúcie a členské štáty koordinovaným 
spôsobom a spoločne usilovali komunikovať s európskymi občanmi o európskych 
otázkach; víta spoločné politické vyhlásenie k oznámeniu prijatému v októbri; pripomína 
však, že Parlament požadoval prijatie medziinštitucionálnej dohody medzi všetkými 
inštitúciami o komunikačnej politike.
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