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Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 1
Tytuł i ustęp -1 (nowy)

Skutki konstytucyjne

-1. Podkreśla, że czas trwania wieloletnich ram finansowych powinien być każdorazowo 
zbieżny z kadencją Parlamentu i Komisji; proponuje przyjęcie nowego programu 
przed upływem roku od rozpoczęcia nowej kadencji; zwraca jednak uwagę, że 
obecne negocjacje powinny być prowadzone w perspektywie czteroletniej na lata 
2007-10, oraz że ustalone w ich wyniku ramy powinny obowiązywać przez pięć lat;

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 2
Ust. -1 a (nowy)

(oznaczyć jako ustęp trzeci rezolucji, po ustępie -1 oraz obecnym ustępie 7, który stanie się 
ustępem 2 rezolucji)

-1a. wzywa Radę Europejską do zastosowania postanowień Konstytucji (Artykuł I-55(4)) 
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celem jak najszybszej zmiany procedury podejmowania decyzji odnośnie 
wieloletnich ram finansowych z zasady jednomyślności na zasadę większości 
kwalifikowanej, co będzie zgodne z demokratycznym duchem Konstytucji, 
przyspieszy podejmowanie decyzji oraz wzmocni praktykę solidarności i rzetelnej 
współpracy pomiędzy Państwami Członkowskich i pomiędzy instytucjami;

Or. en

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 3
Tytuł poprzedzający ustęp 1

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 4
Tytuł poprzedzający ustęp 1

Kampania

Or. en

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 5
Ustęp 1

1. Podkreśla, że Konstytucja dla Europy ustanawia bezpośredni związek pomiędzy 
Unią a jej obywatelkami i obywatelami (skreślenie), który musi opierać się na 
przejrzystości i zaufaniu; ustanowiony zostaje także – w postaci inicjatyw 
obywatelskich – instrument bezpośredniego uczestnictwa w demokracji; europejska 
polityka informacyjna, komunikacyjna i public relations najwyższej jakości jest 
zatem podstawowym warunkiem wstępnym, dzięki któremu można będzie sprostać 
tym wyzwaniom (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 6
Ustęp 1

1. Podkreśla, że (skreślenie) Konstytucja dla Europy ustanawia bezpośredni związek 
pomiędzy Unią a jej obywatelkami i obywatelami (skreślenie), który musi opierać się 
na przejrzystości i zaufaniu; ustanowiony zostaje także – w postaci inicjatyw 
obywatelskich – instrument bezpośredniego uczestnictwa w demokracji; europejska 
polityka informacyjna, komunikacyjna i public relations najwyższej jakości ma 
zatem podstawowe znaczenie; niezbędne jest stworzenie demokratycznej 
infrastruktury, która pozwoli na międzynarodową wymianę i współpracę ponad 
granicami;

Or. de

Poprawkę złożyli Sérgio Sousa Pinto i Maria da Assunção Esteves

Poprawka 7
Ustęp 1

1. Jest zdania, że z chwilą wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 
Europy powstanie bezpośredni związek pomiędzy europejskimi instytucjami a 
obywatelkami i obywatelami Europy, który musi opierać się na przejrzystości i 
zaufaniu; w związku z tym europejska polityka stanowi istotny element sprostania
politycznym wyzwaniom najbliższych lat; w świetle rosnącej liczby Państw 
Członkowskich należy podwyższyć obecny poziom finansowania działań 
informacyjnych, jeśli pragnie się dostatecznie uwypuklić korzyści płynące ze 
zjednoczenia Europy dla jej obywateli (skreślenie);

Or. pt

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 8
Ustęp 2

2. jest zdania, że wraz z (skreślenie) Konstytucją pojawia się zadanie stworzenia 
wszechstronnej przestrzeni europejskiej politycznej opinii publicznej; wzywa 
Komisję do zaplanowania w ramach pozycji 3 perspektyw finansowych nowego 
programu dla ukierunkowanego wsparcia ogólnoeuropejskich mediów drukowanych i 
elektronicznych (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się o przyznanie wystarczających funduszy przyszłej Agencji Praw 
Podstawowych, tak by mogła ona efektywnie wypełniać swe istotne zadania na 
obszarze całej Unii;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 10
Ustęp 3

3. podkreśla znaczenie europejskich partii politycznych dla europejskiej demokracji 
oraz dla procesu kształtowania woli w Unii oraz proponuje wspieranie 
ogólnoeuropejskich politycznych akademii i fundacji; wzywa do silniejszego 
wspierania struktur społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i 
młodzieżowych, celem przyczyniania się do rozwoju ponadnarodowej demokracji 
bezpośredniej;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 11
Ustęp 4

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Sérgio Sousa Pinto i Maria da Assunção Esteves

Poprawka 12
Ustęp 4

4. wyraża zadowolenie z faktu, iż propozycja Komisji odpowiada potrzebom 
finansowymi Unii wynikającym z rozszerzenia oraz, przede wszystkim, z nowego 
porządku konstytucyjnego, z jego postulatem politycznej i społecznej sprawiedliwości 
na świecie;
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Or. pt

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 13
Ustęp 5

5. wyraża zadowolenie z faktu, iż wiele Państw Członkowskich (skreślenie) zamierza
ściśle współpracować z Komisją podczas wdrażania programu PRINCE oraz 
związanych z nim działań wtórnych; jest jednakże zdania, że w wielu przypadkach 
(skreślenie) jedynie instytucje europejskie mogą zapewnić niezbędną spójność 
programów informacyjnych, ku czemu muszą dysponować odpowiednimi środkami;

Or. de

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 14
Ustęp 5

5. wyraża zadowolenie z faktu, iż wiele Państw Członkowskich (skreślenie) zamierza
ściśle współpracować z Komisją podczas wdrażania programu PRINCE oraz 
związanych z nim działań wtórnych; zwraca jednakże uwagę, że w wielu przypadkach 
(skreślenie) jedynie instytucje europejskie mogą zapewnić niezbędną spójność 
programów informacyjnych (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Sérgio Sousa Pinto i Maria da Assunção Esteves

Poprawka 15
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości fakt, iż wiele Państw Członkowskich już 
wyraziło zamiar ścisłej współpracy z Komisją podczas wdrażania programu PRINCE 
oraz związanych z nim działań wtórnych; jest jednakże zdania, że w wielu 
przypadkach w porównaniu z Państwami Członkowskimi, organizacjami 
pozarządowymi i innymi zrzeszeniami społeczeństwa obywatelskiego jedynie 
instytucje europejskie mogą zapewnić niezbędną spójność programów 
informacyjnych, ku czemu muszą dysponować odpowiednimi środkami; uważa, że – z 
uwagi na potrzebę efektywności – mechanizmy „centralizacji” informacji nie mogą 
być ograniczane;

Or. pt
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Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 16
Ustęp 6

6. przypomina, że wspieranie organizacji, które w badaniach, edukacji i mediach kierują 
się ogólnym interesem europejskim oraz budową europejskiej demokracji, musi być 
rozszerzone na nowe Państwa Członkowskie, wobec czego należy planować 
wystarczające środki na ich skuteczną pracę;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 17
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla, że okres obowiązywania kolejnej perspektywy finansowej powinien 
pokrywać się z kadencją Parlamentu Europejskiego i z okresem urzędowania 
Komisji;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 18
Ust. 6 b (nowy)

6b. zwraca się do Komisji o bardziej szczegółowe przedstawienie propozycji
przekonywującego systemu środków własnych, który sprawi, że wpływy do budżetu 
Unii staną się przejrzyste dla obywateli oraz zagwarantuje autonomię finansową 
Unii; zwraca się Rady o odegranie konstruktywnej roli w dyskusji na temat 
wydatków i wpływów w nowej perspektywie finansowej;

Or. de

Poprawkę złożył Andrew Duff

Poprawka 19
Ustęp 7

(Ustęp 7 oznaczyć jako ustęp drugi rezolucji, pomiędzy ustępem -1 oraz ustępem i -1 a)
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7. zwraca uwagę, że w wyniku Konstytucji (skreślenie) wieloletnie ramy finansowe 
staną się prawnie wiążące, oraz że należy uchwalić je w formie prawa europejskiego, 
za zgodą Parlamentu Europejskiego (skreślenie).

Or. en


