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JAVASLATOK

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

A. tudatában annak, hogy számos tagállam költségvetési nehézségekkel küzd, és megértve, 
hogy ezt az Unió költségvetésének is tükröznie kell;

B. kitartva amellett, hogy tiszteletben tartsák a költségvetési eljárásba a Lisszaboni Szerződés 
által bevezetett változásokat;

1. hangsúlyozza, hogy a választásokhoz külön költségvetési sorra van szükség; kéri, hogy a 
kampány tájékoztassa a polgárokat választói jogaikról, felhívva a figyelmet az EU által a 
polgárok mindennapi életére gyakorolt hatásokra; hangsúlyozza, hogy ezt a tájékoztatást 
az Unió valamennyi nyelvén biztosítani kell;

2. megjegyzi, hogy 2013 „A polgárok európai éve”, és kéri e kezdeményezés szigorú 
értékelését, a projekt minősített eredményeire összpontosítva; 

3. kéri, hogy készítsenek értékelést a 2009-es választások kommunikációs stratégiájáról;

4. sajnálatát fejezi ki az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban továbbra is 
felmerülő problémák miatt, és hangsúlyozza, hogy nemcsak maguknak a 
kezdeményezéseknek kell prioritást biztosítani a költségvetésen belül, hanem az azokról 
szóló kommunikációnak is; megjegyzi, hogy komoly logisztikai problémák merültek fel, 
és ezeket meg kell oldani az európai polgári kezdeményezések népszerűségének és 
hitelességének fokozása érdekében;

5. elismeri az európai politikai pártok szerepét az európai demokrácia szempontjából, és 
demokráciaellenesnek ítél minden olyan kísérletet, amely gazdasági szempontból 
különbséget próbál tenni az egyes pártok között;

6. úgy véli, hogy valamennyi uniós intézmény tekintetében a költségvetési folyamaton belül 
a nyitottságnak horizontális kulcsfogalomnak kell lennie; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
továbbra sem sikerült megállapodást elérni a teljes átláthatóságra vonatkozóan;

7. hangsúlyozza, hogy a megszorítások idején az EU-n belüli adminisztratív költségeknek 
tükrözniük kell az európai polgárok által megélt valóságot; ezért jóváhagyja azt az 
indítványt, hogy a Tanács javaslatának megfelelően csökkentsék az EU személyzetére 
fordított kifizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.


