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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat veel lidstaten te maken hebben met ernstige begrotingsproblemen en dat 
dit in de begroting van de Unie moet worden weerspiegeld;

B. overwegende dat de wijzigingen van de begrotingsprocedure die zijn ingevoerd met het 
Verdrag van Lissabon moeten worden nageleefd;

1. benadrukt dat 2014 een verkiezingsjaar is waarvoor een coherente budgettaire benadering 
van de informatievoorziening met betrekking tot de Europese verkiezingen is vereist; 
roept op tot het voeren van een campagne in alle talen van de Unie om de burgers te 
informeren over hun kiesrecht, de gevolgen van de Unie voor hun dagelijks leven en de 
rol van het Europees Parlement als instelling;

2. vraagt om een evaluatie van de voorlichtingsstrategie voor de verkiezingen van 2009 en 
benadrukt dat ook de verkiezingen van 2014 moeten worden geëvalueerd;

3. wijst erop dat 2013 het Europees jaar van de burger is en verzoekt om het krediet in de 
begroting van 2014 ook te gebruiken voor een grondige beoordeling van dat initiatief;

4. betreurt de aanhoudende problemen met het Europees burgerinitiatief en benadrukt dat in 
de begroting niet alleen aan de initiatieven zelf, maar ook aan het geven van bekendheid 
aan die initiatieven prioriteit moet worden gegeven; merkt op dat er sprake is van enorme 
logistieke problemen en dat deze problemen moeten worden opgelost om de populariteit 
en betrouwbaarheid van het Europees burgerinitiatief te kunnen verbeteren;

5. is van mening dat openheid centraal moet staan bij de begrotingsprocessen van alle 
instellingen van de EU; betreurt dat nog altijd geen overeenstemming is bereikt 
betreffende volledige transparantie.


