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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Om strategin som helhet

1. Europaparlamentet välkomnar att det för första gången har uppmanats att diskutera 
unionens informations- och kommunikationsstrategi innan kommissionen lägger fram 
denna, vilket innebär att parlamentet ges en verklig möjlighet att påverka det slutliga 
innehållet i denna strategi, i stället för att bara reagera på den. Detta utgör ett mycket 
positivt steg för att fördjupa parlamentets ansvar för demokratisk kontroll av 
kommissionens verksamhet.

2. Europaparlamentet begär att en omfattande gemensam debatt, som även rådet bör delta i, 
skall genomföras i plenum om den strategi som kommissionen lägger fram och om 
betänkandet från utskottet för kultur och utbildning.

3. Europaparlamentet anser att denna debatt bör leda till en gemensam förklaring om 
riktlinjerna för de tre institutionernas gemensamma informationsverksamhet, och 
samtidigt respektera varje institutions särskilda befogenheter och deras rätt att utarbeta 
egna informationsinitiativ.

4. Europaparlamentet anser att en årlig debatt om strategins genomförande och om den 
gemensamma förklaringen bör genomföras för att utvärdera resultatet av institutionernas 
informationsverksamhet och ändra inriktningen för denna verksamhet om så behövs.

Om konstitutionen

5. Europaparlamentet betonar att informations- och kommunikationskampanjen om 
konstitutionen bör vara den viktigaste prioriteringen i unionens informations- och 
kommunikationsstrategi under den närmaste framtiden.

6. Europaparlamentet anser att denna prioritering bör ses ur ett tvådimensionellt perspektiv:

− unionens institutioner har en plikt att tydligt och objektivt informera medborgarna om 
konstitutionens innehåll och betydelsen av de ändringar som den medför jämfört med 
de nuvarande fördragen,

− institutionerna har dessutom ett politiskt ansvar för att stödja ratificeringen av 
konstitutionen i samråd med medlemsstaterna, med hänsyn till relevant nationell 
lagstiftning.



PE 355.560v01-00 4/4 PA\559520SV.doc
Extern översättning 

SV

7. Europaparlamentet betonar att det när det gäller konstitutionens innehåll är särskilt viktigt 
att 

− anordna särskilda seminarier för journalister om konstitutionen – i medlemsstaterna 
och även i Bryssel – som skall syfta till att tydligt och objektivt informera om 
konstitutionens innehåll, samt rätta till eventuell felaktig information om innehållet ,

− utveckla särskilda informationsaktiviteter för den akademiska världen genom att se till 
att Jean Monnet-programmet fokuseras på frågor som rör den europeiska 
integrationen, anordna akademiska seminarier om konstitutionen, bidra till att utforma 
innehållet i akademiska program samt finansiera undersökningar eller publikationer 
om frågor som rör den europeiska konstitutionen,

− främja användningen av modern teknik, framför allt genom att, göra konstitutionens 
text och förklaringar om innehållet tillgängliga via Internet, och inrätta såväl Internet-
som telefontjänster för att besvara frågor om konstitutionens innehåll.

8. Europaparlamentet betonar att de medel som finns tillgängliga inom ramen för 
Princeprogrammet även bör inriktas på att främja en offentlig debatt om konstitutionen i 
alla medlemsstater med anledning av ratificeringskampanjerna, i synnerhet i de 
medlemsstater som kommer att genomföra folkomröstningar.

9. Europaparlamentet anser följaktligen att det är önskvärt att parlamentet och kommissionen 
för ett så nära samarbete som möjligt genom att underteckna avsiktsförklaringar med alla 
medlemsstater som självmant åtar sig att göra detta. Parlamentet bör delta i alla initiativ 
som kommissionen genomför på nationell nivå i samråd med medlemsstaternas respektive 
regeringar.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att även engagera de nationella parlamenten i dessa 
initiativ när detta är möjligt.

11. Europaparlamentet påminner om att civila samhällsorganisationer fyller en viktig funktion 
i debatten om ratificeringen av konstitutionen och att det är nödvändigt att stödja dessa 
organisationer för att de skall involvera väljarna i dessa debatter, med målet att främja 
medborgarnas aktiva engagemang i diskussionerna om ratificeringen av konstitutionen.
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