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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om att bygga vidare på 
erfarenheterna från Plan D, där man understryker vikten av interaktiv kommunikation med 
Europas medborgare.

2. Europaparlamentet ser positivt på att kommissionen har tagit hänsyn till många av de 
idéer som parlamentet tidigare har fört fram, till exempel medborgarforum på både 
EU-nivå och nationell nivå, en mer framträdande roll för organisationer i det civila 
samhället och innovativ användning av nya medier. 

3. Europaparlamentet beklagar att framstegen när det gäller att öka EU-medborgarnas 
kunskap om och intresse för EU-frågor, trots kommissionens ansträngningar och goda 
idéer, har varit begränsade, vilket tyvärr bevisades genom den irländska 
folkomröstningen.

4. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att deltagardemokrati kan vara ett bra 
komplement till den representativa demokratin men understryker att deltagardemokrati 
inte bara handlar om att lyssna på medborgarna, utan att också ge dem verkliga 
möjligheter att påverka EU-politiken.

5. Europaparlamentet påminner om de nya möjligheter till deltagardemokrati som 
Lissabonfördraget skulle medföra, särskilt medborgarinitiativet.

6. Europaparlamentet ser positivt på att kommissionen stöder parlamentets och de 
europeiska politiska partiernas roll och erkänner behovet av att överbrygga klyftan mellan 
den nationella politiken och EU-politiken, särskilt under valkampanjen inför valet till 
Europaparlamentet. 

7. Europaparlamentet understryker behovet av samordnade insatser och gemensamma 
åtgärder från alla EU-institutioner och medlemsstater för att kommunicera med 
Europas medborgare om EU-frågor. Parlamentet välkomnar den gemensamma politiska 
förklaringen om kommunikation som antogs i oktober men påminner dock om att det har 
begärt ett interinstitutionellt avtal om kommunikationspolitik mellan samtliga 
institutioner.
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