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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Quanto à estratégia em geral

1. Acolhe com agrado o facto de o Parlamento haver sido convidado, pela primeira vez, a 
debater a estratégia de informação e de comunicação da União Europeia previamente à 
respectiva apresentação pela Comissão e poder assim, ao invés de se limitar a uma mera 
reacção, usufruir de uma possibilidade autêntica de influenciar o conteúdo final da 
referida estratégia; considera que tal representa um passo muito positivo no sentido do 
aprofundamento das suas responsabilidades de controlo democrático das actividades da 
Comissão;

2. Solicita que se realize um vasto debate conjunto, em sessão plenária, sobre a estratégia 
apresentada pela Comissão e sobre o parecer da Comissão da Cultura e da Educação, no 
qual também deverá participar o Conselho;

3. Considera que o referido debate deveria terminar numa declaração comum sobre as 
directrizes aplicáveis às actividades de informação conjuntas das três instituições, no 
respeito das competências próprias de cada instituição e o seu direito a desenvolver 
actividades individuais de informação;

4.   Considera que deve realizar-se, anualmente, um debate sobre a aplicação da estratégia e 
da declaração comum, a fim de avaliar o impacto das actividades desenvolvidas pelas 
instituições e, se necessário, redireccionar a sua focalização;

Quanto à Constituição

5. Enfatiza que, no futuro próximo, a campanha de informação e comunicação sobre a 
Constituição deve constituir a prioridade principal da estratégia de informação e 
comunicação da União Europeia;

6. Considera que esta prioridade deve ser objecto de uma abordagem dupla:

- as instituições da UE têm o dever de informar os cidadãos de forma clara e objectiva 
sobre o conteúdo da Constituição e sobre o significado das alterações que introduz 
comparativamente com os Tratados actuais,

- simultaneamente, as instituições têm a responsabilidade política de apoiar a ratificação 
da Constituição, agindo sempre de acordo com os Estados-Membros e tendo em conta 
a legislação nacional pertinente;

7. Destaca, no que diz respeito à informação sobre o conteúdo da Constituição, a especial 
importância:

- da organização de seminários específicos para jornalistas sobre a Constituição 
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(realizados nos Estados-Membros e também em Bruxelas) vocacionados para 
transmitir, de forma clara e objectiva, o conteúdo da Constituição e corrigir toda a 
desinformação acerca do referido conteúdo,

- a premência de desenvolver actividades específicas destinadas ao mundo académico, 
nomeadamente, focalizando o programa de acção Jean Monet sobre as questões 
europeias de natureza constitucional, a organização de seminários académicos sobre a 
Constituição, o apoio à configuração do conteúdo de programas académicos e o 
patrocínio de estudos ou publicações sobre questões europeias de natureza 
constitucional,

- uma melhor promoção da utilização de novas tecnologias, em particular o acesso via 
Internet ao texto da Constituição e a explicações sobre o seu conteúdo, bem como a 
serviços via Internet ou telefone que respondam às perguntas sobre o conteúdo da 
Constituição;

8. Destaca que os recursos disponíveis ao abrigo do programa PRINCE devem concentrar-se 
em fomentar o debate público sobre a Constituição tendo em vista as campanhas de 
ratificação em todos os Estados-Membros e sobretudo naqueles onde vai ser realizado um 
referendo;

9. Por conseguinte, considera desejável que o Parlamento e a Comissão trabalhem na mais 
estreita cooperação possível, em particular através da assinatura de Memorandos de 
Entendimento com todos os Estados-Membros que voluntariamente se prestem a faze-lo; 
manifesta a sua convicção de que o Parlamento deve participar em todas as iniciativas 
empreendidas pela Comissão à escala nacional em cooperação com os respectivos 
Governos dos Estados-Membros;

10. Destaca a importância de fazer participar igualmente nestas iniciativas os parlamentos 
nacionais, sempre que seja possível;

11. Recorda o importante papel que desempenham as organizações da sociedade civil nos 
debates sobre a ratificação e a premência da disponibilização de apoio suficiente que 
permita às ditas organizações fazer com que os seus membros participem em tais debates 
em todo o território da UE a fim de fomentar o envolvimento activo dos cidadãos nos 
referidos debates.
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