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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, много държави членки са изправени пред сериозни бюджетни 
затруднения и че бюджетът на Съюза трябва да отразява това;

Б. като има предвид, че трябва да се зачитат промените, въведени в бюджетната 
процедура с Договора от Лисабон;

1. подчертава, че 2014 г. е година на избори, което налага прилагането на съгласуван  
бюджетен подход спрямо предоставянето на информация за изборите за Европейски 
парламент; призовава за кампания за информиране на гражданите относно техните 
избирателни права, влиянието на Съюза върху ежедневието им и ролята на 
Европейския парламент като институция, като информацията следва да се 
предоставя на всички езици на Съюза;

2. призовава за оценка на комуникационната стратегия за изборите през 2009 г. и 
изтъква необходимостта от подобна оценка за изборите през 2014 г.;

3. отбелязва, че 2013 г. е „Европейска година на гражданите“ и изисква бюджетните 
кредити в бюджета за 2014 г. да се използват и за задълбочена оценка на тази 
инициатива;

4. изразява съжаление относно трайните проблеми с европейската гражданска 
инициатива и изтъква необходимостта да се даде приоритет в бюджета не само на 
самите инициативи, но и на свързаната с тях комуникационна дейност; отбелязва, че 
логистичните проблеми бяха много големи и че те трябва да се решат, за да се 
увеличи популярността на европейската гражданска инициатива и доверието в нея;

5. счита, че прозрачността трябва да е хоризонтална ключова дума в бюджетната 
процедура на всички институции на ЕС; изразява съжаление, че все още не беше 
възможно да се постигне споразумение за пълна прозрачност.


