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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

Par stratēģiju kopumā

1. atzinīgi novērtē, ka Parlaments pirmo reizi ir uzaicināts apspriest Eiropas Savienības 
informācijas un saziņas stratēģiju, pirms Komisija ar to ir nākusi klajā, tādējādi tas var 
reāli ietekmēt šīs stratēģijas galīgo saturu, nevis tikai uz to reaģēt; uzskata šo par ļoti 
pozitīvu soli ceļā uz Parlamenta atbildības paaugstināšanu attiecībā uz Komisijas darbības 
demokrātisku kontroli;

2. aicina uzsākt plenārsēdē vispārīgas kopīgas debates par Komisijas iesniegto stratēģiju un 
par Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu, kurās jāpiedalās arī Padomei;

3. uzskata, ka pēc šīm debatēm varētu pieņemt kopīgu deklarāciju par trīs iestāžu kopīgu 
informēšanas pasākumu pamatnostādnēm, vienlaicīgi ievērojot katras iestādes īpašās 
kompetences un tiesības izvērst pašām savus informēšanas pasākumus; 

4. uzskata, ka ik gadu jāapspriež stratēģijas un kopīgas deklarācijas īstenošana, lai var 
novērtēt iestāžu veikto pasākumu ietekmi un tos pārorientēt, ja tas ir nepieciešams; 

Par Konstitūciju

5. uzsver, ka informācijas un saziņas kampaņai par Konstitūciju drīzumā jākļūst par Eiropas 
Savienības informācijas un saziņas stratēģijas galveno prioritāti;

6. uzskata, ka šai prioritātei jāpieiet no divām perspektīvām:

− Eiropas Savienības iestāžu pienākums ir skaidri un objektīvi informēt pilsoņus par 
Konstitūcijas saturu un to izmaiņu nozīmi, kuras tā ievieš salīdzinājumā ar 
pašreizējiem līgumiem; 

− turklāt iestādes ir politiski atbildīgas par atbalstu Konstitūcijas ratifikācijai, vienmēr 
rīkojoties saskaņā ar dalībvalstīm un ņemot vērā attiecīgās valsts tiesību aktus;

7. uzsver, ka attiecībā uz informāciju par Konstitūcijas saturu īpaši svarīgi ir:

− organizēt žurnālistiem īpašus seminārus par Konstitūciju gan dalībvalstīs, gan Briselē, 
lai skaidri un objektīvi izklāstītu Konstitūcijas saturu, kā arī lai labotu maldinošu 
informāciju par to;

− veikt īpašus pasākumus akadēmiskajām aprindām, proti, Jean Monnet rīcības 
programmā pievēršot uzmanību Eiropas konstitucionālajiem jautājumiem, organizējot 
akadēmiskus seminārus par Konstitūciju, palīdzot izveidot akadēmisko programmu 
saturu un finansiāli atbalstot mācības vai publikācijas par Eiropas konstitucionālajiem 
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jautājumiem;

− aktīvāk sekmēt moderno tehnoloģiju lietošanu, īpaši iespēju caur internetu piekļūt 
Konstitūcijas tekstam un tā satura skaidrojumam, kā arī interneta un telefonsakaru 
pakalpojumiem, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem par Konstitūciju;

8. uzsver, ka programmas PRINCE ietvaros pieejamie līdzekļi ir jākoncentrē, lai veicinātu 
plašas diskusijas sabiedrībā par Konstitūciju saistībā ar ratifikācijas kampaņu visās 
dalībvalstīs, it īpaši tajās dalībvalstīs, kur notiks tautas nobalsošana; 

9. tāpēc uzskata, ka ir vēlams, lai Parlaments un Komisija pēc iespējas sadarbojas, proti, 
parakstot saprašanās memorandu ar tām dalībvalstīm, kas to vēlas; uzskata, ka 
Parlamentam jāpiedalās visās Komisijas iniciatīvās, ko tā uzsākusi valsts līmenī sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalstu valdībām; 

10. uzsver, ka šajās iniciatīvās ir svarīgi iesaistīt arī valstu parlamentus, kad tas ir iespējams;

11. atgādina pilsoniskas sabiedrības organizāciju svarīgo lomu ratifikācijas pārrunās un 
nepieciešamību nodrošināt pietiekamu atbalstu, lai šīs organizācijas visā Eiropas 
Savienībā varētu iesaistīt šajās pārrunās savus vēlēšanu apgabalus, tādējādi veicinot 
pilsoņu aktīvu iesaistīšanos ratifikācijas apspriešanā.
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