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Parlament Europejski, 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 października 2010 r. w sprawie inteligentnych regulacji 
w Unii Europejskiej (COM(2010)0543), w którym zapowiedziano dokonanie przez Komisję w 2011 r. 
przeglądu prowadzonej przez nią polityki konsultacji, 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania – „Wspólnie na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego” ”(COM(2011)0206), 

— uwzględniając deklarację krakowską przyjętą na Forum Jednolitego Rynku w dniach 3-4 października 
2011 r., 

— uwzględniając skierowane do Komisji pytanie pisemne z dnia 14 marca 2011 r. zatytułowane „Strategia 
komunikacyjna Komisji/ język konsultacji społecznych” (E-002327/2011), 

— uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała, by rok 2013 uczynić Europejskim Rokiem Obywateli, 
tak aby poszerzyć wiedzę obywateli na temat korzyści i praw płynących z obywatelstwa UE oraz by 
zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w procesie kształtowania polityki Unii; 

B. mając na uwadze, że osoby niepełnosprawne mają większe trudności, gdyż wymagają one łatwo 
dostępnych formatów w celu ułatwienia komunikacji; 

C. mając na uwadze, że zaangażowanie społeczeństwa jest podstawowym elementem demokratycznego 
ładu, a dobrze zaplanowane i ogłaszane konsultacje publiczne są jednym z głównych narzędzi nada
jących znaczenie prowadzonej przez UE polityce przejrzystości oraz że do tej pory ich potencjał 
dotyczący zmniejszania dystansu w zakresie komunikacji i informacji pomiędzy obywatelami i UE 
nie został w pełni wykorzystany; 

1. wzywa Komisję do aktywnego nawiązywania kontaktów ze zwykłymi obywatelami poprzez pełne 
wykorzystanie istniejących kanałów komunikacji w celu przekazywania ogółowi społeczeństwa informacji 
o konsultacjach i prowadzenia ich w ukierunkowany sposób wspólnie z organizacjami pozarządowymi 
i innymi zainteresowanymi stronami; 

2. wzywa Komisję do zadbania o pełne przestrzeganie i realizowanie prawa każdego obywatela UE do 
zwracania się do instytucji UE w dowolnym języku urzędowym UE poprzez zapewnienie dostępności 
konsultacji publicznych we wszystkich językach urzędowych UE, a także o to, aby wszystkie konsultacje 
były traktowane jednakowo i żeby między konsultacjami nie było dyskryminacji ze względu na język; 

3. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby wszystkie konsultacje były zrozumiałe dla zwykłych 
obywateli i były prowadzone przez odpowiednio długi okres czasu w celu umożliwienia zwiększenia 
w nich udziału; 

4. wzywa Komisję do zagwarantowania prawa osób niepełnosprawnych do konsultacji przy użyciu łatwo 
dostępnych formatów; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.
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Czwartek, 14 czerwca 2012 r.
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