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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

W sprawie strategii w ogóle

1. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy Parlament został wezwany do 
dyskusji na temat strategii informacyjnej i komunikacyjnej dla Unii zanim została ona 
przedstawiona przez Komisję, dzięki czemu ma realną możliwość wpłynięcia na 
końcową wersję strategii, nie ograniczając się tylko do jej zaopiniowania; uważa, że jest 
to bardzo pozytywny krok na drodze do pogłębienia odpowiedzialności Parlamentu w 
zakresie demokratycznej kontroli działalności Komisji;

2. Wzywa do podjęcia wspólnej debaty plenarnej na temat strategii przedstawionej przez 
Komisję oraz sprawozdania Komisji Kultury i Edukacji, w której to debacie powinna 
uczestniczyć również Rada;

3. Uważa, że ta debata mogłaby doprowadzić do wspólnej deklaracji trzech instytucji 
odnośnie wytycznych w sprawie działalności informacyjnej, przy poszanowaniu 
specyficznych kompetencji każdej z trzech instytucji oraz ich prawa do własnej 
działalności informacyjnej;

4. Uważa, że powinno dojść do rocznej debaty nt. wdrażania startegii i wspólnej deklaracji, 
aby dokonać oceny skuteczności działań podejmowanych przez instytucje i w razie 
potrzeby wprowadzić modyfikacje w działaniach na przyszłość.

W sprawie Konstytucji

5. Podkreśla, że kampania informacyjna i komunikacyjna w sprawie Konstytucji powinna 
stać się głównym priorytetem strategii informacyjnej i komunikacyjnej Unii na najbliższą 
przyszłość;

6. Uważa, że do tego priorytetu należy podchodzić z podwójnej perspektywy:

− instytucje Unii mają obowiązek informowania obywateli w sposób jasny i 
obiektywny na temat treści Konstytucji oraz znaczenia wprowadzanych zmian w 
porównaniu z obecnie obowiązującymi Traktatami,

− dodatkowo, instytucje są politycznie odpowiedzialne za wspieranie ratyfikacji 
Konstytucji, przy czym muszą zawsze działać w porozumieniu z Państwami 
Członkowskimi i brać pod uwagę odnośne krajowe regulacje prawne;

7. Podkeśla, jeżeli chodzi o informacje na temat treści Konstytucji, szczególne znaczenie:

− organizowania specyficznych seminariów na temat Konstytucji dla dziennikarzy, 
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zarówno w Państwach Członkowskich, jak i w Brukseli, zmierzających do jasnego i 
obiektywnego przekazania treści Konstytucji, jak również do prostowania wszelkich 
błędnych informacji na temat treści Konstytucji,

− potrzeby podjęcia specyficznych działań skierowanych do środowisk 
uniwersyteckich, między innymi poprzez skoncentrowanie Programu Jean Monnet na 
europejskich zagadnieniach konstytucyjnych, organizowanie seminariów na temat 
Konstytucji, pomaganie w kształtowaniu treści programów akademickich oraz 
sponsorowanie badań lub publikacji z zakresu europejskich zagadnień 
konstytucyjnych;

− lepszego promowania użycia nowoczesnych technologii, szczególnie jeżeli chodzi o 
internetowy dostęp do tekstu Konstytucji oraz wyjaśnień na temat jej treści, jak 
również usług internetowych i telefonicznych w zakresie odpowiedzi na pytania 
dotyczące treści Konstytucji;

8. Podkreśla, że zasoby dostępne w ramach programu PRINCE powinny zostać 
skoncentrowane na rozwijaniu debaty publicznej na temat Konstytucji z myślą o 
kampaniach ratyfikacyjnych we wszystkich Państwach Członkowskich, a szczególnie w 
Państwach Członkowskich, w których odbędzie się referendum;

9. Dlatego też uważa, że Parlament i Komisja powinny ustanowić ścisłą współpracę, 
mianowicie poprzez podpisanie Memorandum Porozumienia ze wszystkimi 
zainteresowanymi Państwami Członkowskimi; wyraża przekonanie, że Parlament 
powinien uczestniczyć we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Komisję na 
poziomie krajowym we współpracy z rządami poszczególnych Państw Członkowskich;

10. Podkreśla znaczenie równoczesnego zaangażowania w te inicjatywy parlamentów
krajowych, zawsze kiedy będzie to możliwe;

11. Przypomina jak ważną rolę odgrywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego w 
debatach ratyfikacyjnych oraz jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia 
umożliwiającego tym organizacjom zaangażowanie swoich zwolenników w debaty na 
przestrzeni UE w celu promowania aktywnego udziału obywateli w debacie na temat 
ratyfikacji.
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