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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

A. Consciente das grandes dificuldades orçamentais em muitos Estados-Membros e 
compreendendo a necessidade de que essa situação seja refletida no orçamento da União;

B. Insistindo em que as alterações introduzidas no processo orçamental pelo Tratado de 
Lisboa sejam respeitadas;

1. Salienta a necessidade de uma rubrica orçamental específica para as eleições; solicita que 
a campanha informe os cidadãos sobre os seus direitos eleitorais, chamando a atenção 
para o impacto da UE na sua vida quotidiana; sublinha a necessidade de que esta 
comunicação seja feita em todas as línguas da União;

2. Observa que 2013 foi o "Ano Europeu dos Cidadãos" e solicita uma avaliação precisa 
desta iniciativa centrada nos resultados concretos do projeto; 

3. Solicita igualmente uma avaliação da estratégia de comunicação para as eleições de 2009;

4. Lamenta os problemas que persistem com a Iniciativa de Cidadania Europeia e salienta a 
necessidade de conferir prioridade, no orçamento, não só às próprias iniciativas, mas 
também à sua comunicação; observa que os problemas logísticos têm sido imensos e que 
estes têm de ser resolvidos a fim de melhorar a popularidade e a credibilidade das 
iniciativas de cidadania europeia;

5. Reconhece o papel desempenhado pelos partidos políticos europeus na democracia 
europeia e condena, considerando antidemocrática, qualquer tentativa de discriminação 
dos mesmos com base em critérios económicos;

6. Considera que a abertura deve ser uma palavra-chave horizontal no processo orçamental 
de todas as instituições da UE; lamenta que ainda não tenha sido possível chegar a um 
acordo sobre a total transparência;

7. Salienta que os custos administrativos na UE em tempos de austeridade devem refletir a 
realidade que os cidadãos europeus vivem; aprova, por conseguinte, as sugestões do 
Conselho com vista à diminuição das despesas consagradas às remunerações do pessoal 
da UE.


