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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a kommunikációs tevékenységek kötelezettségvállalási előirányzatai 
1,9%-kal, kifizetési előirányzatai pedig 2,2%-kal növekednének a 2019. évi 
költségvetéshez képest; a polgárokkal folytatott kommunikációt ösztönözni kell a széles 
körű nyilvános vita és a polgároknak az Európa jövőjéről folytatott vitában való 
részvételének biztosítása érdekében; emlékeztet az uniós tagállamokban már 
megrendezett hasonló polgári konzultációs események bizonyított előnyeire;

2. ezért üdvözli a bizottsági képviseletek tájékoztatási tevékenysége, a civil párbeszéd és a 
partnerségi fellépések kötelezettségvállalási előirányzatainak 8,8%-os, illetve kifizetési 
előirányzatainak 7,9%-os növelésére irányuló javaslatot; sajnálatát fejezi ki azonban a 
Tanács azon álláspontja miatt, hogy csökkenteni kívánja a kommunikációs 
tevékenységek finanszírozását;

3. hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozás biztosításával további erőfeszítéseket kell 
tenni az álhírekkel és a félretájékoztatással szembeni fellépések terén, és biztosítani kell 
a megfelelő intézményközi együttműködést; 

4. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok 3,1%-os javasolt növelését, de sajnálja, 
hogy az „Európa a polgárokért” program kifizetési előirányzatai 3,8%-kal csökkentek 
(18 04 01 01. költségvetési sor); elítéli a Tanács azon álláspontját, hogy 4,4%-kal 
csökkentené az e célra fordítandó kötelezettségvállalási előirányzatokat, tekintettel arra, 
hogy ez a program alapvető intézményi jelentőségű a demokratikus Unió támogatása 
szempontjából; üdvözli a „Jogok, egyenlőség és polgárság” program 
kötelezettségvállalási előirányzatainak 5,3%-os, kifizetési előirányzatainak pedig 
21,3%-os növelését (33 02 01. költségvetési sor), de sajnálattal tölti el a Tanács azon 
álláspontja, hogy 3,5%-kal csökkentené a kötelezettségvállalási előirányzatokat; 
üdvözli, hogy külön összeget különítenek el az európai polgári kezdeményezés 
költségvetési sorára;

5. hangsúlyozza, hogy elégséges és megfelelő adminisztratív és pénzügyi eszközöket kell 
biztosítani az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága számára annak érdekében, 
hogy el tudja látni feladatait, mivel kulcsfontosságú szerepet tölt be az érdekképviselők 
tisztességes és átlátható tevékenységeinek biztosításában;

6. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az Európa jövőjéről szóló 
konferencia finanszírozására; rámutat, hogy a konferenciának megfelelő szintű 
autonómiával kell rendelkeznie, valamint hogy az Európai Parlamentet a többi uniós 
intézménnyel egyenrangú félként kell bevonni; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
konferenciának lehetővé kell tennie, hogy abban a polgárok széles köre – ideértve a 
fiatalokat is – vegyen részt és vállaljon szerepet;

7. úgy véli, hogy az EU-nak több ismeretet és bizalmat kell kiépítenie a polgárok körében 
az uniós költségvetéssel és annak hozzáadott értékével kapcsolatban azáltal, hogy 
minden új programhoz és feladathoz költségvetési elemzést biztosít a nemzeti szintű 
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megtakarítások és az uniós szinten elért hozzáadott érték tekintetében; úgy véli, hogy 
ezzel megnyerhetjük az uniós polgárok és a tagállamok támogatását, megváltoztathatjuk 
az uniós költségvetési hozzájárulásokkal kapcsolatos gondolkodásmódot, és 
hozzájárulhatunk az európai projekt továbbfejlesztéséhez.
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