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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Ke strategii jako celku

1. vítá skutečnost, že Parlament byl poprvé vyzván k diskusi o informační a komunikační 
strategii pro Unii, předtím než byla přednesena Komisí, a má tak skutečně možnost 
ovlivnit konečnou podobu této strategie místo toho, aby na ni pouze reagoval; považuje 
to za velmi pozitivní krok v rozšiřování své působnosti pokud jde o demokratickou 
kontrolu činnosti Komise;

2. žádá o velkou společnou rozpravu v plénu o strategii předložené Komisí a o zprávě 
Výboru pro kulturu a vzdělávání, které by se měla účastnit také Rada;

3. domnívá se, že by tato rozprava mohla vést ke společnému prohlášení o obecných 
směrech pro společnou činnost všech tří orgánů v oblasti informací se zachováním 
specifických pravomocí každého z nich a jejich práva na rozvoj vlastní informační 
činnosti;

4. domnívá se, že by se měla konat každoroční rozprava o plnění strategie a společného 
prohlášení, s cílem vyhodnotit vliv činností vyvíjených orgány a v případě nutnosti 
změnit zaměření těchto činností;

K Ústavě

5. zdůrazňuje, že hlavní prioritou informační a komunikační strategie Unie by se v blízké 
budoucnosti měla stát informační a komunikační kampaň věnovaná Ústavě;

6. domnívá se, že by se k této prioritě mělo přistupovat z dvojí perspektivy:

− orgány Unie jsou povinny jasně a objektivně informovat občany o obsahu Ústavy 
a o významu změn, které přináší v porovnání s nynějšími Smlouvami,

− mimoto mají orgány politickou odpovědnost podporovat ratifikaci Ústavy, přičemž 
vždy postupují ve shodě s členskými státy a berou v úvahu příslušné právní předpisy 
těchto zemí;

7. zdůrazňuje, pokud jde o informace o obsahu Ústavy, mimořádnou důležitost:

− zorganizování specifických seminářů o Ústavě pro novináře – v členských státech 
a také v Bruselu – zaměřených na jasné a objektivní sdělení obsahu Ústavy a opravu 
všech nesprávných informací týkajících se obsahu Ústavy,

− potřeby vyvinout specifické činnosti pro akademické prostředí, a to zaměřením 
akčního programu Jean Monnet na evropské ústavní otázky, organizováním 
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akademických seminářů o Ústavě, pomocí při formování obsahu akademických 
programů a sponzorováním studií nebo publikací o evropských ústavních otázkách,

− lepší propagace využití moderních technologií, zejména přístupu k textu Ústavy 
a vysvětlivkám týkajícím se jejího obsahu na Internetu, a také internetových 
a telefonních služeb, které by poskytly odpovědi na otázky k obsahu Ústavy;

8. zdůrazňuje, že by se prostředky dostupné díky programu PRINCE měly soustředit na 
podporu veřejné diskuse o Ústavě s ohledem na ratifikační kampaně ve všech členských 
státech a zejména v členských státech, ve kterých proběhne referendum;

9. považuje proto za žádoucí, aby Parlament a Komise co nejvíce spolupracovaly, měly by 
zejména podepsat memoranda o porozumění se všemi členskými státy, které o to budou 
mít zájem; je přesvědčen, že by se Parlament měl účastnit všech iniciativ, které Komise 
realizuje na národní úrovni ve spolupráci s vládami příslušných členských států;

10. zdůrazňuje, že je důležité do těchto iniciativ zapojit také národní parlamenty, kdykoli je 
to možné;

11. připomíná důležitou roli organizací občanské společnosti v rozpravách o ratifikaci 
a nutnost poskytnout takovým organizacím dostatečnou podporu, aby mohly do těchto 
rozprav v celé EU zapojit své příznivce, a podpořit tak aktivní účast občanů na diskusích 
o ratifikaci Ústavy.
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