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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije „Gradimo na izkušnjah z načrtom D“, ki poudarja pomen 
interaktivne komunikacije z evropskimi državljani;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Komisija upoštevala številne ideje, ki jih je pred tem 
predložil Parlament, kot so forumi državljanov na evropski in nacionalni ravni, vidnejša 
vloga organizacij civilne družbe ter inovativna raba novih medijev; 

3. obžaluje, da je bil kljub prizadevanjem in dobrim idejam Komisije uspeh, dosežen pri 
povečevanju ravni poznavanja evropskih zadev in zanimanja zanje med evropskimi 
državljani zelo omejen, kar se je na žalost izkazalo na irskem referendumu;

4. se strinja z mnenjem Komisije, da lahko participativna demokracija koristno dopolni 
predstavniško demokracijo; poudarja pa, da participativna demokracija pomeni ne le 
prisluhniti državljanom, ampak tudi ponuditi jim realne možnosti, da vplivajo na evropsko 
politiko;

5. opozarja na nove priložnosti za participativno demokracijo, ki jih predvideva Lizbonska 
pogodba, zlasti državljansko pobudo;

6. pozdravlja dejstvo, da Komisija podpira vlogo Parlamenta in evropskih političnih strank 
ter priznava potrebo po premostitvi prepada med nacionalnimi in evropsko politiko, zlasti 
v času evropskih volilnih kampanj;

7. poudarja potrebo po usklajenih prizadevanjih in skupnih ukrepih vseh institucij EU in 
držav članic, da komunicirajo z evropskimi državljani o evropskih zadevah; pozdravlja 
skupno politično izjavo o komunikaciji, ki je bila sprejeta oktobra; opozarja pa, da je 
Parlament zahteval medinstitucionalni sporazum o komunikacijski politiki med vsemi 
institucijami.
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