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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. tudomásul veszi a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a 3. fejezet
kötelezettségvállalási előirányzatait 18,9 %-kal, kifizetési előirányzatait pedig 21,7 %-kal
csökkenti a 2017. évi költségvetéshez képest, amely kevéssel még mindig meghaladja az
erre az évre eredetileg beállított összeget; megállapítja, hogy a Bizottság nem hagy
mozgásteret a 3. fejezetben, és a migrációra és a biztonságra 2018-ban fordítandó
elégséges finanszírozás fenntartása érdekében javasolja a Rugalmassági Eszköz
igénybevételét 817,1 EUR összeg erejéig;
2. üdvözli különösen az Európa a polgárokért program kötelezettségvállalási
előirányzatainak 4,2 %-kal, kifizetési előirányzatainak pedig 8,6%-kal javasolt emelését,
valamint a Jogok, egyenlőség és polgárság program kötelezettségvállalási
előirányzatainak 1,2 %-os emelését a 2017. évi költségvetéshez képest, mivel ezek a
programok hozzájárulnak az uniós politikában való általános állampolgári részvételnek és
az uniós polgárságból származó jogok gyakorlásának erősítéséhez; e tekintetben elkötelezi
magát az uniós intézmények és az európai civiltársadalmat képviselő szervezetek közötti
strukturált párbeszédnek a Bizottsággal közös erősítése mellett;
3. megállapítja, hogy az európai polgári kezdeményezés kötelezettségvállalási előirányzatait
100 000 euróval csökkentették, és rámutat az eszköz használatának ösztönzését célzó
megfelelő finanszírozás szükségességére, mivel az a részvételi demokrácia értékes
eszköze;
4. megállapítja, hogy a kommunikációs fellépések finanszírozása növekedett, a
kötelezettségvállalási előirányzatokban 0,2 %-kal, a kifizetési előirányzatokban pedig 2,1
%-kal, és sajnálatát fejezi ki, amiért e növekedés nem jelentősebb, különösen mert a 2018.
év nagy jelentőséggel fog bírni a 2019. évi európai választások előkészítése során a
polgárokkal folytatott kommunikáció szempontjából, és mert e finanszírozás és a széles
körű nyilvános vita biztosítása és az állampolgároknak a Bizottság által idén előterjesztett
fehér könyv nyomán Európa jövőjéről folytatandó vitába való bevonása között van
összefüggés;
5. felhívja az elnökséget és a Bizottságot, hogy tegyenek az Európai Parlament Átláthatósági
Osztálya és az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága erőforrásainak megfelelő
növeléséért;
6. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság továbbra is meglévő költségvetési tételekből
használ fel pénzt olyan újonnan létrehozott támogatások finanszírozására, amelyek kívül
esnek az uniós költségvetésen, ezért nem vonatkozik rájuk a parlamenti ellenőrzés;
7. hangsúlyozza, hogy az európai választások jelentőségéről szóló tájékoztatás biztosításához
egységes költségvetési megközelítésre van szükség; kéri, hogy induljon kampány az
állampolgárok tájékoztatására a Parlament mint az őket európai szinten közvetlenül
képviselő intézmény szerepéről, választói jogaikról, szavazatuk európai vonatkozásáról és
a szavazatuk és az Európai Bizottság elnökének megválasztása közötti összefüggésről.
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