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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Strateegia tervikuna

1. tervitab asjaolu, et esmakordselt kutsuti Euroopa Parlamenti üles arutama liidu teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegiat enne selle esitlemist komisjoni poolt ja seega on olemas 
tõeline võimalus mõjutada selle strateegia lõplikku sisu, selle asemel et üksnes reageerida 
sellele; peab seda väga positiivseks sammuks oma demokraatliku kontrolli volituste 
laiendamisel komisjoni tegevuse üle;

2. nõuab täiskogus komisjoni esitatava strateegia ning kultuuri- ja hariduskomisjoni raporti 
põhjalikku ühisarutelu, milles peaks nõukogu samuti osalema;

3. on arvamusel, et see arutelu peaks viima ühisdeklaratsioonini suuniste osas kolme 
institutsiooni teabealaste ühismeetmete kohta, võttes samal ajal arvesse iga institutsiooni 
eripädevusi ja nende õigust töötada välja oma teabealased meetmed;

4. on arvamusel, et rakendamise strateegia ja ühisdeklaratsiooni iga-aastane arutelu peaks 
leidma aset institutsioonide väljatöötatud meetmete mõju hindamiseks ja vajadusel nende 
meetmete raskuskeskme ümberpaigutamiseks;

Põhiseadus

5. rõhutab, et põhiseadust puudutav teabekampaania ja kommunikatsioon peaks saama liidu 
lähituleviku info- ja kommunikatsioonistrateegia põhiprioriteediks;

6. on arvamusel, et sellele prioriteedile tuleks läheneda kahest aspektist:

− liidu institutsioonidel on kohustus teavitada kodanikke selgelt ja erapooletult 
põhiseaduse sisust ning muudatuste tähendusest, mida see toob kaasa praeguste 
asutamislepingutega võrreldes;

− lisaks on institutsioonidel poliitiline vastutus toetada põhiseaduse ratifitseerimist, 
toimides alati kokkuleppel liikmesriikidega ja võttes arvesse vastavaid siseriiklikke 
õigusakte;

7. rõhutab põhiseaduse sisu puudutava teabe osas järgmiste meetmete erilist tähtsust:

− põhiseadusalaste eriseminaride korraldamine ajakirjanikele – nii liikmesriikides kui 
ka Brüsselis – eesmärgiga anda selgelt ja erapooletult edasi põhiseaduse sisu, samuti 
parandada põhiseaduse sisu puudutavat ekslikku teavet;

− vajadus töötada välja eripäraseid meetmeid akadeemiliste ringkondade jaoks, 
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keskendades nimelt Jean Monnet´ tegevusprogrammi Euroopa põhiseaduse alastele 
küsimustele, korraldades põhiseadusalaseid akadeemilisi seminare, aidates kujundada 
akadeemiliste programmide sisu ja sponsides Euroopa põhiseaduse alaseid uurimusi 
ja üllitisi;

− nüüdistehnoloogiate kasutamise parem edendamine, eeskätt juurdepääs põhiseaduse 
tekstile ja selle sisu selgitustele Internetis, samuti Interneti- ja telefoniteenused, et 
vastata põhiseaduse sisu puudutavatele küsimustele;

8. rõhutab, et programmi PRINCE all olevad vahendid tuleks keskendada põhiseadusalase 
avaliku arutelu tõhustamiseks, pidades silmas ratifitseerimiskampaaniaid kõikides 
liikmesriikides ja eeskätt nendes, kus toimub rahvahääletus;

9. peab seepärast soovitavaks, et Euroopa Parlament ja komisjon teevad võimalikult tihedat 
koostööd, kirjutades nimelt kõikide seda vabatahtlikult soovivate liikmesriikidega alla 
vastastikuse mõistmise memorandumitele; usub, et Euroopa Parlament peaks osalema 
kõikides komisjoni algatustes riikide tasandil koostöös vastavate liikmesriikide 
valitsustega;

10. rõhutab ka riikide parlamentide igal võimalusel nendesse algatustesse kaasamise tähtsust;

11. tuletab meelde kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli ratifitseerimist 
käsitlevates aruteludes ning vajadust eraldada piisavalt toetust, võimaldamaks sellistel 
organisatsioonidel kaasata oma toetajaskonda nimetatud aruteludesse kõikjal ELis, et 
edendada kodanike aktiivset osalemist ratifitseerimist käsitlevates aruteludes.
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