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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

Om strategien generelt

1. glæder sig over, at Parlamentet for første gang er blevet bedt om at drøfte Unionens 
informations- og kommunikationsstrategi, inden Kommissionen fremlægger den, og 
således har reel mulighed for at påvirke denne strategis endelige indhold i stedet for blot 
at udtale sig om den, når den er vedtaget; mener, at dette er et meget positivt skridt i 
retning af en uddybning af dets ansvar for demokratisk kontrol med Kommissionens 
aktiviteter;

2. opfordrer til, at der gennemføres en omfattende fælles debat i plenum om den strategi, 
som Kommissionen har fremlagt, og om Kultur- og Uddannelsesudvalgets betænkning, 
som Rådet også bør deltage i;

3. er af den opfattelse, at denne debat vil kunne føre til en fælles erklæring om 
retningslinjerne for fælles informationsaktiviteter for de tre institutioner, samtidig med at 
de enkelte institutioners specifikke kompetencer og deres ret til at udvikle deres egne 
informationsaktiviteter respekteres;

4. er af den opfattelse, at der bør gennemføres en årlig debat om gennemførelse af strategien
og af den fælles erklæring for at evaluere virkningen af de aktiviteter, som institutionerne 
har udviklet, og for om nødvendigt at genfokusere disse aktiviteter;

Om forfatningen

5. understreger, at informations- og kommunikationskampagnen om forfatningen skal 
prioriteres højest i Unionens informations- og kommunikationsstrategi i den nærmeste 
fremtid;

6. er af den opfattelse, at denne prioritering bør ses ud fra et dobbelt perspektiv:

− Unionens institutioner har pligt til at give borgerne klar og objektiv information om 
indholdet af forfatningen og betydningen af de ændringer, den medfører 
sammenlignet med de nuværende traktater

− endvidere har institutionerne det politiske ansvar for at støtte ratificeringen af 
forfatningen, idet de altid handler i forståelse med medlemsstaterne og tager hensyn 
til den relevante nationale lovgivning;

7. understreger i forbindelse med information om indholdet af forfatningen navnlig, at det er 
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vigtigt:

− at der tilrettelægges særlige seminarer for journalister om forfatningen - i 
medlemsstaterne og i Bruxelles - der har til formål klart og objektivt at formidle 
indholdet af forfatningen, samt at alle forkerte informationer om indholdet af 
forfatningen korrigeres

− at der udvikles specifikke aktiviteter for den akademiske verden, især ved at fokusere 
Jean Monnet-handlingsprogrammet på europæiske forfatningsspørgsmål, ved at 
tilrettelægge akademiske seminarer om forfatningen, ved at bidrage til udformningen 
af indholdet af akademiske programmer og ved at sponsorere undersøgelser eller 
publikationer om europæiske forfatningsspørgsmål

− at brugen af moderne teknologier fremmes, navnlig internetadgang til 
forfatningsteksten og forklaringer af dens indhold samt internet- og telefontjenester, 
der besvarer spørgsmål om forfatningens indhold;

8. understreger, at de ressourcer, der er tilgængelige under PRINCE-programmet, bør 
koncentreres om fremme af en offentlig debat om forfatningen med henblik på 
ratificeringskampagnerne i samtlige medlemsstater, og navnlig i de medlemsstater, hvor 
der vil blive gennemført folkeafstemninger;

9. derfor er af den opfattelse, at det er ønskeligt, om Parlamentet og Kommissionen 
samarbejder så tæt som muligt, navnlig ved at underskrive fælles hensigtserklæringer 
med alle de medlemsstater, der ønsker det; mener at Parlamentet skal deltage i alle de 
initiativer, som Kommissionen træffer på nationalt plan i samarbejde med de respektive 
medlemsstaters regeringer;

10. understreger, at det er vigtigt også at inddrage de nationale parlamenter i disse initiativer, 
når det er muligt;

11. understreger, at det civile samfunds organisationer spiller en vigtig rolle i 
ratificeringsdebatterne, og at det er nødvendigt at yde tilstrækkelig støtte, så disse 
organisationer kan inddrage deres medlemmer i disse debatter i hele EU for på denne 
måde at fremme borgernes aktive deltagelse i debatterne om ratificeringen.
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