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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

o strategiji kot celoti

1. Pozdravlja dejstvo, da je bil Parlament prvič pozvan k razpravi o informacijski in 
komunikacijski strategiji Evropske unije, še preden jo je predstavila Komisija, in ima zato 
resnično možnost vplivati na končno vsebino te strategije, ne pa se le odzvati nanjo; 
meni, da je to zelo pozitiven korak pri poglabljanju odgovornosti v zvezi z 
demokratičnim nadzorom dejavnosti Komisije;

2. poziva k širši skupni razpravi o strategiji, ki jo je predložila Komisija, in o poročilu 
Odbora za kulturo in izobraževanje, ki naj se je udeleži tudi Svet;

3. meni, da je lahko rezultat te razprave skupna izjava o smernicah za skupne informacijske 
dejavnosti vseh treh institucij, ki bi obenem upoštevala posebne pristojnosti posameznih 
institucij in njihovo pravico do razvoja lastnih informacijskih dejavnosti;

4. meni, da bi morala potekati vsakoletna razprava o izvajanju te strategije in skupne izjave, 
zato da bi ocenili učinek dejavnosti, ki so jih razvile institucije, in jih po potrebi 
preusmerjali;

o ustavi:

5. poudarja, bi morala kampanja o obveščanju in sporočanju o ustavi v bližnji prihodnosti 
postati glavna prednostna naloga informacijske in komunikacijske strategije Unije;

6. meni, da je treba k tej prednostni nalogi pristopiti upoštevaje dva vidika:

− institucije Unije so dolžne državljane jasno in objektivno seznanjati z vsebino ustave 
in s pomenom sprememb, ki jih ta uvaja v primerjavi s trenutnimi pogodbami.

− poleg tega so institucije politično odgovorne za podporo ratifikacije ustave, pri čemer 
morajo vedno ravnati sporazumno z državami članicami in upoštevati ustrezno 
nacionalno zakonodajo;

7. poudarja, da imajo pri seznanjanju z vsebino ustave poseben pomen:

− organizacija posebnih seminarjev o ustavi za novinarje, tako v državah članicah kot 
tudi v Bruslju, namenjenih jasni in stvarni razlagi vsebine ustave ter popravljanju 
napačnih informacij o vsebini ustave,

− potreba po razvoju posebnih dejavnosti za akademske kroge in sicer z osredotočanjem 
akcijskega programa Jean Monnet na evropska ustavna vprašanja, z organizacijo 
akademskih seminarjev o ustavi, s pomočjo pri oblikovanju vsebine akademskega 
programa in s finančno podporo raziskav in publikacij o evropskih ustavnih 
vprašanjih,
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− večje spodbujanje uporabe modernih tehnologij, še zlasti spletnega dostopa do 
besedila ustave in razlag v zvezi z njeno vsebino, kot tudi spletne in telefonske 
storitve za pojasnjevanje vprašanj glede vsebine ustave;

8. poudarja, da je treba sredstva, razpoložljiva v okviru programa Prince, spričo kampanj za 
ratifikacijo v vseh državah članicah, predvsem v tistih, kjer bo izvajan referendum, 
usmeriti v spodbujanje javnih razprav o ustavi;

9. zato meni, da je zaželeno čim tesnejše sodelovanje Parlamenta in Komisije in sicer s 
podpisom Memoranduma o soglasju z vsemi tistimi državami članicami, ki prostovoljno 
pristanejo nanj; verjame, da bi moral Parlament sodelovati pri vseh pobudah Komisije na 
nacionalni ravni in v sodelovanju z ustrezno vlado države članice;

10. poudarja, da je pomembno vključiti v te pobude tudi nacionalne parlamente, kadar je to 
mogoče;

11. ponovno opozarja na pomembno vlogo organizacij civilne družbe v razpravah o 
ratifikaciji in na potrebo po zagotavljanju ustrezne pomoči takšnim organizacijam, da 
lahko v svojem okolju po vsej EU spodbujajo k takšnim razpravam in s tem k aktivni 
udeležbi državljanov v razpravah o ratifikaciji.
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