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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Ως προς το σύνολο της στρατηγικής

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο κλήθηκε να συζητήσει σχετικά 
με τη στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ένωσης πριν την υποβολή της 
από την Επιτροπή, έχοντας έτσι πραγματική δυνατότητα να επηρεάσει το τελικό 
περιεχόμενο αυτής της στρατηγικής, και όχι απλώς να αντιδράσει σε αυτό· εκτιμά ότι 
αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην εμβάθυνση των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά 
τον δημοκρατικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής·

2. απευθύνει έκκληση για τη διεξαγωγή μεγάλης κοινής συζήτησης στην ολομέλεια σχετικά 
με τη στρατηγική που θα υποβάλλει η Επιτροπή και με την έκθεση της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας, στην οποία πρέπει να συμμετάσχει και το Συμβούλιο·

3. εκτιμά ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινή δήλωση για τις 
κατευθυντήριες γραμμές των κοινών δράσεων πληροφόρησης από τα τρία θεσμικά 
όργανα, σεβόμενη παράλληλα τις ειδικές αρμοδιότητες κάθε οργάνου και το δικαίωμά 
τους να αναπτύξουν τις δικές τους δράσεις πληροφόρησης·

4. εκτιμά ότι πρέπει να διεξαχθεί μια ετήσια συζήτηση για την εφαρμογή της στρατηγικής 
και της κοινής δήλωσης προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση των δράσεων που 
αναπτύχθηκαν από τα θεσμικά όργανα και η μετατόπιση της εστίασης αυτών των 
δράσεων εφόσον απαιτείται·

Ως προς το Σύνταγμα

5. τονίζει ότι η εκστρατεία πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Σύνταγμα πρέπει να 
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας 
της Ένωσης στο εγγύς μέλλον·

6. εκτιμά ότι η προσέγγιση αυτής της προτεραιότητας πρέπει να είναι διττή:

− τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν καθήκον να πληροφορήσουν τους πολίτες με 
σαφήνεια και αντικειμενικότητα για το περιεχόμενο του Συντάγματος και τη σημασία 
των αλλαγών που αυτό εισάγει σε σύγκριση με τις ισχύουσες Συνθήκες·

− επιπλέον, τα θεσμικά όργανα έχουν την πολιτική ευθύνη να στηρίξουν την 
επικύρωση του Συντάγματος, ενεργώντας πάντα σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εθνική νομοθεσία·
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7. τονίζει, όσον αφορά την πληροφόρηση για το περιεχόμενο του Συντάγματος, την 
ιδιαίτερη σημασία:

− της οργάνωσης ειδικών σεμιναρίων για τους δημοσιογράφους σχετικά με το 
Σύνταγμα – τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις Βρυξέλλες – με στόχο τη σαφή και 
αντικειμενική μετάδοση του περιεχομένου του Συντάγματος, καθώς και τη διόρθωση 
τυχόν παραπληροφόρησης ως προς το περιεχόμενο του Συντάγματος,

− της ανάγκης για ανάπτυξη ειδικών δράσεων για τον ακαδημαϊκό κόσμο, δηλαδή με 
την εστίαση του προγράμματος δράσης Jean Monnet σε ευρωπαϊκά συνταγματικά 
θέματα, με την οργάνωση ακαδημαϊκών σεμιναρίων για το Σύνταγμα, με τη συμβολή 
στη διαμόρφωση του περιεχομένου των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και με τη 
χορηγία σπουδών ή δημοσιεύσεων για ευρωπαϊκά συνταγματικά θέματα ,

− της καλύτερης προώθησης της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, και συγκεκριμένα 
της πρόσβασης μέσω Διαδικτύου στο κείμενο του Συντάγματος και τις επεξηγήσεις 
του περιεχομένου του, καθώς και των υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου για 
την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του Συντάγματος·

8. τονίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του προγράμματος PRINCE πρέπει να 
επικεντρωθούν στην καλλιέργεια του δημόσιου διαλόγου για το Σύνταγμα εν όψει των 
εκστρατειών επικύρωσης σε όλα τα κράτη μέλη, και ειδικότερα στα κράτη μέλη όπου θα 
διεξαχθεί δημοψήφισμα·

9. συνεπώς, θεωρεί επιθυμητή την όσο το δυνατό στενότερη συνεργασία του Κοινοβουλίου 
με την Επιτροπή, μέσω της υπογραφής μνημονίων συμφωνίας με όλα τα κράτη μέλη που 
είναι διατεθειμένα να το πράξουν· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει σε 
όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Επιτροπή σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με 
τις κυβερνήσεις των αντίστοιχων κρατών μελών·

10. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στις πρωτοβουλίες αυτές, 
όπου αυτό είναι δυνατό·

11. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις 
συζητήσεις για την επικύρωση και την ανάγκη να καταστεί διαθέσιμη επαρκής στήριξη 
ώστε να μπορέσουν αυτές οι οργανώσεις να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εκλογικών 
τους περιφερειών στον διάλογο αυτό στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους, με σκοπό να 
προαχθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις για την επικύρωση του 
Συντάγματος·
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