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JAVASLATOK

The Alkotmányügyi Bizottság arra kéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint felelős 
bizottságot, hogy az alábbi javaslatokat építse be állásfoglalási indítványába:

A stratégiáról általában

1. Örömmel fogadja azt a tényt, hogy a Parlamentet most először felkérték az Unió 
tájékoztatási és kommunikációs stratégiájának megvitatására annak az Európai Bizottság 
által történő ismertetése előtt; így valódi lehetősége nyílik ezen stratégia végleges 
tartalmának kialakítására – nem csupán az arra való válaszadásra; mindezt nagyon fontos 
lépésnek tekinti a Bizottság tevékenysége felett gyakorolt demokratikus ellenőrzési 
szerepének elmélyítésében;

2. Szükségesnek tartja, hogy a Parlament a Bizottság által vázolt stratégiát és a Kulturális és 
Oktatási Bizottság jelentését egy közös plenáris ülésen vitassa meg, melyen a Tanács is 
részt vesz;

3. Úgy véli, hogy a vita eredménye egy – a három intézmény közös tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységének alapelveiről szóló – közös nyilatkozat lesz, mely 
azonban tiszteletben tartja az egyes intézmények eltérő feladatkörét és jogát saját 
tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeinek kifejlesztéséhez;

4. Úgy véli, hogy az intézmények által kidolgozott tevékenységek hatékonyságának 
értékelése, továbbá, amennyiben szükséges, a tevékenységek újragondolása érdekében 
szükség van a stratégia valamint a közös nyilatkozat végrehajtásáról szóló éves vitára;

Az Alkotmányról

5. Hangsúlyozza, hogy az Alkotmányról szóló tájékoztatási és kommunikációs kampánynak 
kiemelt célkitűzésként kell szerepelnie az Unió közeljövőre tervezett tájékoztatási és 
kommunikációs stratégiájában;

6. Úgy véli, ezen célkitűzés kétféleképpen valósítható meg:

− az Unió intézményeinek kötelessége a polgárok egyértelmű és objektív tájékoztatása 
az Alkotmány tartalmát illetően, továbbá azon változtatások jelentését illetően, 
amelyeket az a jelenlegi szerződésekhez képest hoz,

− ezen felül, az intézmények politikai felelőssége a tagállamokkal egyetértésben, a 
nemzeti törvényhozást figyelembe véve, az Alkotmány ratifikálásának támogatása;

7. Az Alkotmány tartalmával kapcsolatos tájékoztatást illetően az alábbiak kiemelt 
fontosságára hívja fel a figyelmet:
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− a tagállamokban és Brüsszelben is szakmai szemináriumokat kellene szervezni 
újságírók számára az Alkotmányról, melynek célja az Alkotmány tartalmának 
egyértelmű és objektív átadása, valamint az ezzel kapcsolatos téves információ 
kiigazítása,

− konkrét tevékenységet kellene kifejleszteni a kutatás számára, nevezetesen Jean 
Monnet cselekvési programnak európai alkotmányos kérdésekre való ráirányításával, 
az Alkotmányról szóló tudományos szemináriumok szervezésével, a tudományos 
programok tartalmának kialakításához nyújtott segítséggel és az európai alkotmányos 
kérdésekkel foglalkozó kutatások és publikációk pénzügyi támogatásával,

− a modern technológiák használatának – nevezetesen az Alkotmány szövegéhez, 
tartalmához fűzött magyarázatokhoz való internetes hozzáférés, továbbá az internetes 
és telefonos szolgáltatás – hatékonyabb támogatása, melyen keresztül az Alkotmány 
tartalmával kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők;

8. Hangsúlyozza, hogy a PRINCE-program keretében hozzáférhető forrásokat az 
Alkotmánnyal kapcsolatos nyilvános viták elősegítésére kellene fordítani, szem előtt 
tartva a tagállamokban folyó ratifikálási kampányokat, különös tekintettel azokra az 
országokra, ahol népszavazást tartanak;

9. Ezért kívánatosnak tartja, hogy a Parlament és a Bizottság minél szorosabban 
működjenek együtt, nevezetesen: írasson alá Szándéknyilatkozatot az erre hajlandó 
tagállamok kormányaival; és hiszi, hogy a Parlamentnek – az adott tagállammal 
együttműködésben – részt kell vennie a Bizottság összes nemzeti szintű 
kezdeményezésében;

10. Hangsúlyozza, hogy ezen kezdeményezésekbe – amennyiben ez lehetséges – bele kell 
vonni a nemzeti parlamenteket is;

11. Felidézi, milyen fontos szerepet játszottak a civil szervezetek a ratifikációs vitákban, és 
szükségesnek tartja ezen szervezetek megfelelő támogatását annak érdekében, hogy 
tagjaik az Európai Unió szerte részt tudjanak venni ezekben a vitákban, így biztosítva a 
ratifikációs vitákban a polgárok aktív részvételét, 
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