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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1.  tudomásul veszi a Bizottság javaslatát, hogy a 3. fejezet kötelezettségvállalási 

előirányzatait 5,4%-kal, kifizetési előirányzatait pedig 25,1%-kal növeli a 2016. évi 

költségvetéshez képest; üdvözli, hogy ez a növelés 1,8 milliárd euróval meghaladja a 

költségvetési évre a migrációs kihívás kezelésére eredetileg előirányozott összeget; 

megjegyzi, hogy a Bizottság nem hagy mozgásteret a 3. fejezetben, és javasolja a 

rugalmassági eszköz 530 millió euró összegben való igénybevételét, valamint a 

rendkívüli tartalék kötelezettségvállalásokra történő igénybevételét 1164,4 millió euró 

összegben a  jelenlegi menekültügyi és migrációs válság kezelésére; 

2. különösen üdvözli az „Európa a polgárokért” program kötelezettségvállalási 

előirányzatainak a 2016. évi költségvetéshez képest javasolt 4,3%-os, és a kifizetési 

előirányzatok 10,7%-os növelését , mivel ez a program segíti a polgári és demokratikus 

részvétel erősítését uniós szinten, illetve mind a fiatalok, mind az idősek megszólítását 

az Európai Unióban, továbbá hozzájárul a polgárok Unióval, annak politikáival, 

történelmével és sokféleségével kapcsolatos ismereteinek elmélyítéséhez; 

3. megjegyzi, hogy a Bizottság 840 000 eurós összeget javasol kötelezettségvállalási 

előirányzatok formájában az „európai polgári kezdeményezésre” tavaly létrehozott 

külön költségvetési sorra, valamint rámutat az ezen eszköz használatának ösztönzését 

célzó megfelelő finanszírozás szükségességére, mivel az a részvételi demokrácia értékes 

eszköze; 

4.  hangsúlyozza az e-kormányzat, e-kormányzás, e-szavazás és e-részvétel megerősítését 

célzó eszközök továbbfejlesztésének és a digitális polgársággal és az uniós polgársággal 

járó jogok előmozdításának fontosságát olyan, online „polgársággal” kapcsolatos 

tevékenységek kialakítása révén, amelyek fokozzák az átláthatóságot, az 

elszámoltathatóságot, a reagálóképességet, a szerepvállalást, a konzultációt, az 

inkluzivitást, az akadálymentességet, a részvételt, a szubszidiaritást és a társadalmi 

kohéziót; 

5. üdvözli a Bizottság képviseletei által végzett tájékoztatási tevékenység, a civil 

párbeszédek és a „partnerségi” tevékenységek finanszírozásának növelését – a 2017-re 

vonatkozó előirányzatok a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 17,036 millió 

eurót, illetve a kifizetési előirányzatok esetében 14,6 millió eurót tesznek ki –, mivel 

ezek az európai polgárok megszólítását, bizalmuk megnyerését és az uniós politika és 

szakpolitikák megértésének elősegítését célzó kezdeményezésekre vonatkoznak; 

6. hangsúlyozza, hogy az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi 

megállapodást követően elégséges és megfelelő adminisztratív és pénzügyi eszközöket 

kell biztosítani az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága számára annak érdekében, 

hogy el tudja látni feladatait. 
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