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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de Commissie cultuur en onderwijs als 
commissie ten principale onderstaande suggesties op te nemen in haar ontwerpresolutie:

De strategie in het algemeen

1. spreekt zijn waardering uit voor het feit dat het Parlement voor het eerst is verzocht de 
voorlichtings- en communicatiestrategie van de Unie te behandelen voordat deze door de 
Commissie is ingediend, waardoor het beschikt over de reële mogelijkheid invloed uit te 
oefenen op de uiteindelijke inhoud van deze strategie in plaats van er slechts op te 
reageren; acht dit een zeer positieve stap op weg naar verdieping van zijn 
verantwoordelijkheden ten aanzien van democratisch toezicht op de werkzaamheden van 
de Commissie;

2. dringt aan op een groot gezamenlijk plenair debat over de door de Commissie 
voorgestelde strategie en over het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs, 
waaraan ook de Raad zou moeten deelnemen;

3. is van mening dat dit debat zou kunnen resulteren in een gezamenlijke verklaring over de 
richtsnoeren voor gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten van de drie instellingen, terwijl 
de specifieke bevoegdheden van iedere instelling en haar recht haar eigen 
voorlichtingsactiviteiten op te zetten, worden geëerbiedigd;

4. is van mening dat jaarlijks een debat moet plaatsvinden over de tenuitvoerlegging van de 
strategie en van de gezamenlijke verklaring, om de effecten te evalueren van de door de 
instellingen opgezette activiteiten en om deze, zo nodig, opnieuw te richten;

Grondwet

5. wijst erop dat de voorlichtings- en communicatiecampagne over de grondwet de komende 
tijd de belangrijkste prioriteit moet worden in de voorlichtings- en communicatiestrategie 
van de Unie;

6. is van mening dat deze prioriteit vanuit een tweeledig perspectief moet worden benaderd:

- de instellingen van de Unie hebben de taak de burgers helder en objectief voor te lichten 
over de inhoud van de grondwet en de betekenis van de daaruit voortvloeiende 
veranderingen ten opzichte van de huidige Verdragen,
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- voorts zijn de instellingen, die voortdurend in overeenstemming met lidstaten optreden en 
de desbetreffende nationale wetgeving in overweging nemen, politiek verantwoordelijk 
voor steun aan ratificatie van de grondwet;

7. wijst inzake de voorlichting over de inhoud van de grondwet op de bijzondere betekenis 
van:

- de organisatie van specifieke werkbijeenkomsten voor journalisten - in de lidstaten en in 
Brussel - om de inhoud van de grondwet helder en objectief over te dragen en eventuele 
verkeerde voorlichting ter zake te corrigeren,

- de noodzaak voor de academische wereld specifieke activiteiten op te zetten, met name 
door de nadruk te leggen op het actieprogramma Jean Monnet over Europese 
grondwettelijke vraagstukken, door academische werkbijeenkomsten over de grondwet te 
organiseren, door hulp te verlenen bij de formulering van de inhoud van academische 
programma's en door onderzoek naar en publicaties over Europese grondwettelijke 
vraagstukken te sponsoren,

- intensievere bevordering van het gebruik van moderne technieken, met name toegang via 
internet tot de tekst van de grondwet en uitleg over de inhoud ervan, alsook internet- en 
telefoondiensten om vragen over de inhoud van de grondwet te beantwoorden;

8. wijst erop dat de middelen die in het kader van het PRINCE-programma beschikbaar zijn, 
met het oog op de campagnes voor ratificatie in alle lidstaten, en met name in de lidstaten 
waar referenda worden gehouden, voornamelijk gericht moeten worden op het 
aanwakkeren van het maatschappelijk debat over de grondwet;

9. acht het derhalve wenselijk dat Parlement en Commissie zo nauw mogelijk samen 
werken, met name door met alle lidstaten die hiertoe vrijwillig bereid zijn 
gemeenschappelijke intentieverklaringen te ondertekenen; is van mening dat het 
Parlement moet deelnemen aan alle door de Commissie op nationaal niveau in 
samenwerking met de respectieve regeringen van de lidstaten genomen initiatieven;

10. wijst erop dat het belangrijk is de nationale parlementen zoveel mogelijk bij deze 
initiatieven te betrekken;

11. wijst andermaal op de belangrijke rol van de organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld bij de debatten over de ratificatie en op de noodzaak te voorzien in 
voldoende steun om deze organisaties in staat te stellen overal in de EU hun achterban bij 
deze debatten te betrekken opdat de burgers actief kunnen deelnemen aan de discussies 
over de ratificatie.
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