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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą įtraukti į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurį jis priims, šiuos pasiūlymus:

Dėl pačios strategijos

1. Palaiko tai, kad pirmą kartą buvo kreiptasi į Parlamentą, kad jis apsvarstytų informacijos 
ir komunikacijos strategiją Sąjungai, kol jos nepristatė Komisija, todėl Parlamentas turi 
realią galimybę prisidėti prie galutinio šios strategijos turinio, o ne tik ją išklausyti; laiko 
tai labai teigiamu postūmiu plečiantis Parlamento įsipareigojimams, vykdant 
demokratišką Komisijos veiklos kontrolę;

2. Ragina surengti pagrindinius jungtinius debatus plenarinės sesijos metu dėl Komisijos 
pateiktos strategijos ir dėl Kultūros ir švietimo komiteto pranešimo, kuriuose Taryba taip 
pat turėtų dalyvauti;

3. Mano, kad šių debatų metu turėtų būti parengta jungtinė deklaracija dėl bendros šių trijų 
institucijų informacinės veiklos, išlaikant specifines kiekvienos institucijos kompetencijas 
ir jų teisę plėtoti savą informacinę veiklą;

4. Mano, kad debatus dėl strategijos ir jungtinės deklaracijos įgyvendinimo reikėtų rengti 
kasmet, kad būtų įvertintas institucijų išplėtotos veiklos poveikis ir, jei reikia, ši veikla 
pakoreguota;

Dėl Konstitucijos

5. Pabrėžia, kad informacijos ir komunikacijos kampanija dėl Konstitucijos artimiausiu 
laiku turėtų tapti prioritetu Sąjungos informacijos ir komunikacijos strategijoje;

6. Mano, kad šis prioritetas turėtų būti vertinamas dviem požiūriais:

− Sąjungos institucijos yra įsipareigojusios aiškiai ir objektyviai teikti visuomenei 
informaciją apie Konstitucijos turinį ir jos sąlygojamų pokyčių reikšmę, lyginant su 
esamomis sutartimis,

− be to, institucijos turi politinį įsipareigojimą remti Konstitucijos ratifikavimą, veikiant 
sutartinai su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į atitinkamą nacionalinę teisės 
sistemą;

7. Pabrėžia, kad informavimui apie Konstitucijos turinį ypač svarbu:

− specialių seminarų apie Konstituciją organizavimas žurnalistams – valstybėse narėse 
ir Briuselyje – siekiant aiškiai ir objektyviai perteikti Konstitucijos turinį, taip pat 
ištaisyti bet kokius turimos informacijos apie Konstitucijos turinį netikslumus,
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− būtinybė plėtoti tam tikrą akademinio pasaulio veiklą, konkrečiai, orientuoti Jean 
Monnet veiklos programą į Europos konstitucinius klausimus, organizuoti 
akademinius seminarus apie Konstituciją, padėti parengti akademines programas ir 
remti studijas ar publikacijas Europos konstituciniais klausimais,

− didesnis moderniųjų technologijų naudos propagavimas: Konstitucijos teksto ir jos 
turinio paaiškinimų pateikimas internete, taip pat interneto ir telefono paslaugos, 
kuriomis teikiami atsakymai į klausimus apie Konstituciją;

8. Pabrėžia, kad pagal PRINCE programą gaunami ištekliai turėtų būti skiriami skatinti 
viešuosius debatus apie Konstituciją, atsižvelgiant į ratifikavimo kampanijas visose 
valstybėse narėse, ypač tose, kur vyks referendumas;

9. Todėl mano esant būtina, kad Parlamentas ir Komisija darbuotųsi kuo įmanoma 
glaudžiau, konkrečiai – pasirašydami Supratimo memorandumą su visomis 
pareiškusiomis norą tai padaryti valstybėmis narėmis; tiki, kad Parlamentas turėtų 
dalyvauti kiekvienoje nacionaliniu lygmeniu vykdomoje Komisijos veikloje, šiai 
bendradarbiaujant su atitinkamos valstybės narės vyriausybe;

10. Pabrėžia, kad labai svarbu įtraukti nacionalinius parlamentus į šią veiklą, kuomet tai yra 
įmanoma;

11. Primena svarbų visuomeninių organizacijų vaidmenį ratifikavimo debatuose ir būtinybę 
suteikti pakankamą paramą, kad tokios organizacijos galėtų įtraukti savo narius į šiuos 
debatus visoje ES, siekiant skatinti aktyvų piliečių įsitraukimą į diskusijas apie 
ratifikavimą. 
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