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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor 
začlenil do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

K stratégii ako celku

1. víta skutočnosť, že Parlament bol po prvýkrát vyzvaný na diskusiu o informačnej a 
komunikačnej stratégii pre Úniu predtým, ako ju Komisia predloží, vďaka čomu môže 
skutočne ovplyvniť konečnú podobu tejto stratégie namiesto toho, aby na ňu iba 
reagoval; považuje to za veľmi pozitívny krok v rámci rozširovania svojich právomocí s 
ohľadom na demokratickú kontrolu činnosti Komisie;

2. požaduje veľkú spoločnú rozpravu v pléne o stratégii, ktorú predložila Komisia, a o 
správe Výboru pre kultúru a vzdelávanie, na ktorej by sa zúčastnila aj Rada;

3. domnieva sa, že táto rozprava by mohla viesť k spoločnému vyhláseniu o usmerneniach 
pre spoločnú činnosť všetkých troch inštitúcií v oblasti informácií pri súčasnom 
zachovaní špecifických právomocí každého z nich a ich práva na vykonávanie vlastných 
opatrení v oblasti informácii;

4. domnieva sa, že by sa mala uskutočniť výročná rozprava o plnení stratégie a spoločného 
vyhlásenia s cieľom vyhodnotiť vplyv opatrení, ktoré prijali tieto inštitúcie, a v prípade 
potreby zmenili zameranie týchto opatrení; 

K Zmluve o Ústave pre Európu

5. zdôrazňuje, že hlavnou prioritou informačnej a komunikačnej stratégie Únie by sa v 
blízkej budúcnosti mala stať informačná a komunikačná kampaň venovaná Zmluve o 
Ústave pre Európu;

6. domnieva sa, že k tejto priorite by sa malo pristupovať z dvojakého pohľadu:

− inštitúcie Únie sú povinné informovať občanov zreteľným a objektívnym spôsobom o 
obsahu Zmluvy o Ústave pre Európu a význame zmien, ktoré prináša v porovnaní so 
súčasnými Zmluvami,

− okrem toho majú inštitúcie politickú zodpovednosť podporovať ratifikáciu Zmluvy o 
Ústave pre Európu, pričom vždy musia postupovať v súlade s členskými štátmi a 
zohľadniť príslušné právne predpisy týchto štátov; 

7. zdôrazňuje s ohľadom na informácie o obsahu Zmluvy o Ústave pre Európu osobitnú 
dôležitosť: 

− zorganizovania špecifických seminárov o Zmluve o Ústave pre Európu pre novinárov 
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- v členských štátov, ako aj v Bruseli - s cieľom jasne a objektívne sprostredkovať 
obsah Zmluvy o Ústave pre Európu a poopraviť všetky mylné informácie, ktoré sa 
týkajú obsahu Zmluvy o Ústave pre Európu,

− potreby vyvinúť špecifické aktivity pre akademické prostredie, najmä zameraním 
akčného programu Jean Monnet na otázky súvisiace so Zmluvou o Ústave pre 
Európu, zorganizovaním akademických seminárov o Zmluvy o Ústave pre Európu, 
poskytovaním pomoci pri vytváraní obsahu akademických programov a 
podporovaním štúdií alebo publikácií o európskych ústavných otázkach,

− väčšej podpory používania moderných technológií, predovšetkým prístupu k textu 
Zmluvy o Ústave pre Európu a vysvetleniam jej obsahu prostredníctvom internetu, 
ako aj internetových a telefonických služieb s cieľom poskytnúť odpovede na otázky 
týkajúce sa obsahu Zmluvy o Ústave pre Európu;

8. zdôrazňuje, že finančné prostriedky dostupné v rámci programu PRINCE by sa mali 
zamerať na podporu verejnej diskusie o Zmluve o Ústave pre Európu s ohľadom na 
kampane za ratifikáciu Zmluvy o Ústave pre Európu vo všetkých členských štátoch a 
najmä v tých členských štátoch, v ktorých sa uskutoční referendum v súvislosti s touto 
otázkou;

9. považuje preto za potrebné, aby Parlament a Komisia čo najintenzívnejšie spolupracovali, 
predovšetkým podpísaním memoranda o porozumení so všetkými členskými štátmi, ktoré 
o to majú záujem; je presvedčený, že Parlament by sa mal zapojiť do všetkých iniciatív, 
ktoré Komisia realizuje na vnútroštátnej úrovni v spolupráci s vládami príslušných 
členských štátov;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa do týchto iniciatív zapojili aj národné parlamenty vždy, 
ak je to možné;

11. pripomína dôležitú úlohu organizácií občianskej spoločnosti v rozpravách o ratifikácii a 
potrebu poskytnúť takýmto organizáciám dostatočnú podporu, aby mohli zapojiť voličov 
do týchto rozpráv v rámci celej EÚ s cieľom podporiť aktívnu účasť občanov na 
diskusiách o ratifikácii.
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