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 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων όρισε 
συντάκτη γνωµοδότησης τον Gérard Onesta. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 2 Σεπτεµβρίου 2004 η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις µε ... 
ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχή(ές)/οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές ... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την 
προεδρία), ... (αντιπρόεδρος), ... (αντιπρόεδρος), Gérard Onesta (Συντάκτης γνωµοδότησης), 
..., ... (αναπλ. ...), ... (αναπλ. ... σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), 
... και ... . 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το 2005 θα είναι το πρώτο οικονοµικό έτος του οποίου ο προϋπολογισµός θα εφαρµοστεί και 
στα 25 κράτη µέλη σε ολόκληρη τη διάρκειά του. Είναι ως εκ τούτου σηµαντικό να 
καταβληθούν προσπάθειες σε όλους τους τοµείς πολιτικής ώστε τα νέα κράτη µέλη να 
µπορέσουν να ενσωµατωθούν γρήγορα στην ΕΕ και να γνωρίσουν καλύτερα τις εσωτερικές 
εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τη θεσµική δοµή της και τους µηχανισµούς 
λήψεως αποφάσεών της. Επιπλέον, η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆) ενέκρινε στις 18 
Ιουνίου 2004 σχέδιο συντάγµατος για την Ευρώπη. Μετά την τελική νοµική και γλωσσική 
επαλήθευση του κειµένου, θα πρέπει να γίνει παρουσίαση και εξήγηση του συντάγµατος 
στους πολίτες των κρατών µελών, ιδίως στις ολοένα και περισσότερες χώρες που θα 
καλέσουν τους πολίτες τους να το εγκρίνουν µέσω δηµοψηφίσµατος. Τέλος, η συζήτηση για 
το µελλοντικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο µετά το 2006, το οποίο η Επιτροπή καθέλκυσε τον 
Φεβρουάριο 2004, θα επηρεάσει την οµαλή πρόοδο των διαπραγµατεύσεων γύρω από τον 
προϋπολογισµό. 
 
Στο Προσχέδιο Προϋπολογισµού (ΠΠ), το συνολικό ανώτατο όριο για αναλήψεις 
υποχρεώσεων για το 2005 ανέρχεται σε 114,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 1,08 % του ΑΕΠ. Το ανώτατο όριο των εσωτερικών πολιτικών (τοµέας 3 των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών) σε ονοµαστικούς όρους αυξάνει κατά 290 εκατ. ευρώ, ήτοι + 
3,3% έναντι του προϋπολογισµού 2004. Σηµαντικές αυξήσεις σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 
προϋπολογισµού 2004 µπορούν να βρεθούν σε έναν από τους τοµείς πολιτικής που είναι 
σηµαντικός για την παρούσα επιτροπή, ήτοι τον τοµέα της εκπαίδευσης και πολιτισµού (+ 37 
εκατοµµύρια ευρώ). Σύµφωνα µε την ταξινόµηση των κονδυλίων του προϋπολογισµού επί τη 
βάσει των δραστηριοτήτων, οι θέσεις του προϋπολογισµού που ενδιαφέρουν την Επιτροπή 
Συνταγµατικών Υποθέσεων µπορούν να βρεθούν στους Τίτλους 15 (εκπαίδευση και 
πολιτισµός), 16 (τύπος και επικοινωνία) και 25 (συντονισµός των πολιτικών της Επιτροπής 
και παροχή νοµικών συµβουλών). 
 
Το 2005, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξοικειωθούν οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη σηµασία των θεµάτων που διακυβεύονται στις επικείµενες 
αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδάλλως, υπάρχει σαφής κίνδυνος να µεγαλώσει η 
αποµυθοποίηση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατέστη εµφανής σε πολλές 
σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης κατά τα τελευταία έτη. Η Επιτροπή Συνταγµατικών 
Υποθέσεων θα µπορέσει µ’ αυτόν τον τρόπο να επικεντρώσει τη δραστηριότητά της στις 
ακόλουθες πτυχές: 
 
– κέντρα πληροφόρησης· 
 
– πρόγραµµα Prince· 
 
– πρόγραµµα δράσεως Jean Monnet (Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πανεπιστήµιο)· 
 
– επιδοτήσεις σε φορείς που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα των θεσµικών θεµάτων, 
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ιδίως το Ευρωπαϊκό Κολέγιο (15 02 01 02), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 
Φλωρεντίας (15 02 01 03), την Ευρωπαϊκή Ακαδηµία ∆ικαίου των Τρεβήρων (Trier) (15 
02 01 03), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μάαστριχτ (15 02 01 05), 
την Ένωση 'Η Ευρώπη µας', επιχορηγήσεις σε ευρωπαϊκές οµάδες προβληµατισµού και 
σε οργανώσεις που προωθούν την ευρωπαϊκή ιδέα (15 06 01 03), ενίσχυση του οίκου 
Jean-Monnet και του οίκου Robert-Schuman (15 06 01 06)· 

 
– µετάδοση µέσω του διαδικτύου και αποθήκευση των δεδοµένων των συνόδων 

ολοµέλειας και άλλων σηµαντικών δηµοσίων συνεδριάσεων. 
 
Με εξαίρεση τη θέση 16 05 01 (βλ. κατωτέρω) το σχέδιο προϋπολογισµού που ενέκρινε το 
Συµβούλιο δεν τροποποίησε τα ποσά που πρότεινε η Επιτροπή στο Προσχέδιο 
Προϋπολογισµού (ΠΠ). 
 
 
ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (16 05 01) 
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το σχέδιο Συντάγµατος της Ευρώπης πρέπει να διαδοθεί και να 
εξηγηθεί στο κοινό, ιδίως στο πλαίσιο των δηµοψηφισµάτων που θα οργανωθούν σε 
τουλάχιστον ένδεκα κράτη µέλη. Απαιτείται ως εκ τούτου να στηριχθεί αποτελεσµατικά το 
έργο των κέντρων πληροφόρησης. Η Επιτροπή είχε εγγράψει στο προσχέδιο προϋπολογισµού 
της πίστωση ύψους 17,75 εκατοµµυρίων ευρώ για τη θέση 16 05 01, ήτοι αύξηση του 3,8%. 
Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων κρίνει αυτό το ποσό ως κατάλληλο. Εντούτοις, στο 
σχέδιο προϋπολογισµού προτείνεται η επανεγγραφή του ποσού του 2004, ήτοι 17,1 
εκατοµµύρια ευρώ. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό έργο όσον αφορά τη µετάδοση 
πληροφοριών για το 2005, η ενέργεια αυτή δεν κρίνεται ως παραδεκτή. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRINCE, ΤΜΗΜΑ 'ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ' (25 03 02) 
 
Το πρόγραµµα Prince είναι ένα πρόγραµµα πληροφόρησης του ευρωπαίου πολίτη µε στόχο 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε ό,τι αφορά τις βασικές πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το ευρώ ή η διεύρυνση. Η Επιτροπή 
είχε προορίσει στο προσχέδιο προϋπολογισµού της για το 2005 πιστώσεις ύψους 1,5 
εκατοµµυρίων ευρώ για τη θέση 25 03 02, ενώ το αντίστοιχο ποσό για την ίδια θέση στον 
προϋπολογισµό του 2004 ήταν 4,5 εκατοµµύρια ευρώ. Εντούτοις, η ανάγκη να στηριχθεί ένας 
ευρείας κλίµακας δηµόσιος διάλογος για το µέλλον της Ευρώπης γίνεται όλο και πιο 
επιτακτική τη στιγµή ακριβώς που οι πολίτες πρέπει να εξοικειωθούν µε το σχέδιο συνθήκης 
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το αίτηµα αυτό ενισχύεται 
περισσότερο λαµβάνοντας υπόψη τη χαµηλή συµµετοχή των πολιτών στις τελευταίες 
ευρωεκλογές. Ως εκ τούτου, η µείωση που προτείνει η Επιτροπή κρίνεται απαράδεκτη. 
 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων προτείνει αύξηση στα κονδύλια 
για τη θέση 25 03 02 του προγράµµατος Prince, µε προοπτική να το χρηµατοδοτήσει µε τις 
απαιτούµενες πιστώσεις για να λάβουν οι πολίτες των 25 κρατών µελών την κατάλληλη 
ενηµέρωση σχετικά µε τη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να ενισχυθεί ο 
δηµόσιος διάλογος. Αυτή η χρηµατοδοτική αύξηση θα λάβει τη µορφή πρόσθετων πιστώσεων 
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ύψους 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ ώστε η συνολική προικοδότηση να ανέλθει στα 5 
εκατοµµύρια ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα χρησιµοποιηθούν για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε ό,τι αφορά το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι ευρωπαίοι πολίτες να συµµετάσχουν στον 
διάλογο για τη δοµή της µελλοντικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία δοµή την οποία θα κληθούν 
να εγκρίνουν µέσω δηµοψηφίσµατος οι περισσότεροι εκ των πολιτών αυτών. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΣ JEAN MONNET: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (15 02 01 01) 
 
Τα τελευταία έτη, η δηµιουργία εδρών στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσεως Jean Monnet 
έπρεπε να επιβραδυνθεί προσωρινά δεδοµένου ότι, για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 
όλες οι πιστώσεις είχαν προορισθεί για τη δηµιουργία εδρών στα νέα κράτη µέλη και σε 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τρίτων χωρών. Αυτή η πολιτική κατεύθυνση ήταν την εποχή 
εκείνη απόλυτα δικαιολογηµένη αλλά δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε βάρος των άλλων 
στόχων του προγράµµατος δράσεως στα 25 κράτη µέλη. 
 
Το πρόγραµµα δράσεως Jean Monnet είναι το µόνο άµεσο πρόγραµµα δράσεως µε στόχο τη 
διάδοση της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε επίπεδο πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. 
Επιπλέον, ο ακαδηµαϊκός κόσµος συνιστά, στο πλαίσιο της συζήτησης για το µέλλον της 
Ένωσης, πολλαπλασιαστή γνώµης όπως άλλωστε τονίζεται στη ∆ήλωση 23 που 
επισυνάπτεται στη Συνθήκη της Νίκαιας, όπου οι ακαδηµαϊκοί αναφέρονται ως προνοµιακός 
συνοµιλητής στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής. 
 
Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων θεωρεί ως εκ τούτου αναγκαίο να αυξηθεί η 
προικοδότηση της θέσης 15 02 01 01 κατά 2 %, σύµφωνα µε τις περισσότερες άλλες θέσεις 
που εµπίπτουν στο άρθρο 15 02 01. Ως εκ τούτου, η προικοδότηση θα ανέλθει σε 3,876 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ι∆ΕΑΣ 
 
Στόχος των κονδυλίων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της θέσεως αυτής είναι η στήριξη 
ιδρυµάτων µε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συνεισφορά στη χρηµατοδότηση φορέων 
και σχεδίων που ενθαρρύνουν την έρευνα σε θέµατα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ορισµένοι 
από τους φορείς αυτούς επικεντρώνουν την έρευνά τους στον τοµέα των συνταγµατικών 
υποθέσεων. 
 
Μέχρι προσφάτως, υπήρχαν δύο µορφές δηµοσιονοµικών θέσεων στον προϋπολογισµό της 
Επιτροπής: οι θέσεις στο Μέρος A του προϋπολογισµού, για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών, και οι θέσεις στο Μέρος Β του προϋπολογισµού, για την κάλυψη των 
επιχειρησιακών δαπανών. Για αρκετά χρόνια, οι επιδοτήσεις χορηγούνταν επί ετησίας 
βάσεως και προτάσει του Κοινοβουλίου σε οργανώσεις που επιδίωκαν στόχους κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, υπό το Μέρος Α και χωρίς να απαιτείται νοµική βάση. Οι επιδοτήσεις 
πραγµατοποιούνταν είτε µέσω της δηµιουργίας ειδικών δηµοσιονοµικών θέσεων (π.χ. για το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας) είτε µέσω της στοχοθετηµένης 
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διάθεσης των πιστώσεων (earmarking), δηλαδή του προορισµού κάποιων ποσών από 
συγκεκριµένη θέση του προϋπολογισµού προς συγκεκριµένους αποδέκτες. Με την εµφάνιση 
της διαδικασίας του προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων και του νέου ∆ηµοσιονοµικού 
Κανονισµού, καταργήθηκε η διάκριση ανάµεσα σε διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες 
υπό την κλασική έννοια και αποκλείστηκε η δυνατότητα της στοχοθετηµένης διάθεσης των 
πιστώσεων και η Επιτροπή πρότεινε διάφορα προγράµµατα για την κάλυψη αυτού του 
φάσµατος των θέσεων του προϋπολογισµού που λειτουργούσαν µέχρι τότε χωρίς νοµική 
βάση. Οι προτάσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ λίγο πριν τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. ∆ύο από 
αυτές περιέχουν παραρτήµατα µε καταστάσεις επώνυµων αποδεκτών στους οποίους, όλως 
εξαιρετικώς και υπό µορφή παρέκκλισης από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό, οι ενισχύσεις θα 
µπορούσαν να χορηγηθούν το 2004 και το 2005 χωρίς να απαιτηθεί από την Επιτροπή να 
δηµοσιεύσει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. 
 
Ορισµένες από τις οργανώσεις που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
εµπίπτουν στα τµήµατα 1 και 3A της Αποφάσεως του Συµβουλίου 791 /2004 της 21ης 
Απριλίου 2004 (ΕΕ L 138 της 30ής Απριλίου 2004), για τη θέσπιση κοινοτικού 
προγράµµατος δράσης για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας, και συγκεκριµένα το Ευρωπαϊκό Κολέγιο 
(4,348 εκατοµµύρια ευρώ), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (4,776 
εκατοµµύρια ευρώ), η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία ∆ικαίου των Τρεβήρων (1,581 εκατοµµύρια 
ευρώ), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μάαστριχτ (0,839 εκατοµµύρια 
ευρώ) (όλα αυτά στο Παράρτηµα, ∆ράση 1) και οι έδρες στο πλαίσιο του προγράµµατος Jean 
Monnet (Παράρτηµα, ∆ράση 3A). Υπάρχουν επίσης µερικά ακόµη ιδρύµατα κατάρτισης που 
εµπίπτουν σε αυτό το τµήµα αυτής της νοµικής βάσεως (το Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό 
Κέντρο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τοµέα των ειδικών αναγκών και το ∆ιεθνές κέντρο 
για την ευρωπαϊκή κατάρτιση). Η απόφαση αυτή διαθέτει συνολική χρηµατοδοτική 
προικοδότηση ύψους 77 εκατοµµυρίων ευρώ για τριετή περίοδο και το 58% έως 65% αυτών 
των κονδυλίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη ∆ράση 1A, ήτοι από 14,88 εκατοµµύρια 
ευρώ έως 16,68 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Για το 2004 η ∆ράση 1A έλαβε ποσά ύψους 
14,151 εκατοµµυρίων ευρώ. Για το 2005 η προτεινόµενη χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 
16,116 εκατοµµύρια ευρώ. Σηµειωτέον ότι οποιαδήποτε αύξηση χορηγηθεί σε κάποια από τις 
οργανώσεις στρέφεται σχεδόν αυτοµάτως σε βάρος των υπολοίπων που χρηµατοδοτούνται 
από τα ίδια κονδύλια ή σε βάρος του προϋπολογισµού για το 2006 των ιδίων οργανώσεων. 
 
Άλλες οργανώσεις που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων εµπίπτουν 
στις διατάξεις της Αποφάσεως 100/2004 της 26ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ L 30 της 4ης 
Φεβρουαρίου 2004), σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για την προώθηση της 
συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (Συµµετοχή του πολίτη), όπως είναι η Ένωση 
'Η Ευρώπη µας' (0,612 εκατοµµύρια ευρώ, µία αύξηση του 2% έναντι του προϋπολογισµού 
του 2004), οι επιχορηγήσεις σε ευρωπαϊκές οµάδες προβληµατισµού και σε οργανώσεις που 
προωθούν την ευρωπαϊκή ιδέα (2,405 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς αύξηση έναντι του 
προϋπολογισµού του 2004, επειδή υπόκειται στον κανόνα της βαθµιαίας µείωσης), η 
ενίσχυση του οίκου Jean-Monnet και του οίκου Robert-Schuman (0,383 εκατοµµύρια ευρώ, 
µία αύξηση του 2% έναντι του προϋπολογισµού του 2004). Η απόφαση αυτή έχει ποσό 
δηµοσιονοµικής αναφοράς ύψους 72 εκατοµµυρίων ευρώ για τριετή περίοδο, και πρέπει να 
χρηµατοδοτήσει ευρύ φάσµα οργανώσεων. Πρέπει επίσης να καλύψει, π.χ. την Πλατφόρµα 
των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών ΜΚΟ, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
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Προσφύγων και Εξορίστων και την αδελφοποίηση πόλεων. Και εδώ, οποιαδήποτε αύξηση 
προς συγκεκριµένη οργάνωση στρέφεται σε βάρος των υπολοίπων ή σε βάρος του 
προϋπολογισµού για το 2006 των ιδίων οργανώσεων. 
 
Η Επιτροπή, στο προσχέδιο προϋπολογισµού της για το 2005 αύξησε ελαφρώς τις πιστώσεις 
που προορίζονταν για τους περισσότερους από τους ανωτέρω φορείς (+ 2 % - κατ' 
αντιστοιχία µε την τάση πληθωρισµού), και συγκεκριµένα για όλους όσοι δεν υπόκεινται 
στον κανόνα της βαθµιαίας µείωσης (άρθρο 113 του δηµοσιονοµικού κανονισµού), όπως 
ορίζεται στις Αποφάσεις 971/2004 και 100/2004). Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
εκφράζει την ικανοποίησή της διαπιστώνοντας τη σηµαντική αύξηση που έλαβαν δύο φορείς 
και συγκεκριµένα το Ευρωπαϊκό Κολέγιο (αύξηση του 50% έναντι του προϋπολογισµού του 
2004) και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (αύξηση του 8,5%) και µε τον τρόπο 
αυτό οι πιστώσεις που προορίζονται για τις δύο αυτές οργανώσεις συµβαδίζουν µε τον 
αυξανόµενο αριθµό των υποψηφίων και σπουδαστών για να ληφθεί υπόψη η µετά τη 
διεύρυνση περίοδος. 
 
Ο εισηγητής δεν προτείνει στο παρόν στάδιο αύξηση για κάποιο συγκεκριµένο ίδρυµα πέραν 
αυτών που προβλέπονται στο προσχέδιο προϋπολογισµού λόγω των περιορισµένων 
συνολικών προικοδοτήσεων των σχετικών νοµικών βάσεων και των διαφόρων επιτροπών που 
συµµετέχουν. Είναι εντούτοις στη διάθεση άλλων µελών που θα ήθελαν ενδεχοµένως να 
προβούν σε συστάσεις. 
 
 
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
 
Η µετάδοση στο ∆ιαδίκτυο των δηµόσιων συζητήσεων και συνεδριάσεων των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, η 
αποθήκευση σε ειδικό οδηγό των µεταδιδόµενων συνόδων ολοµέλειας µαζί µε τις 
παρεχόµενες διερµηνείες τους σε όλες τις γλώσσες, θα µπορούσε να αποτελέσει 
ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό 'Ουράνιο Τόξο' (arc-en-ciel). Ζητείται ως 
εκ τούτου από το Προεδρείο να λάβει περαιτέρω µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισµών, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1. λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και θεσµικές αλλαγές που θα πρέπει να προετοιµάσει 
µέσα στο 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο των κέντρων πληροφόρησης πρέπει να 
στηριχθεί αποτελεσµατικά δεδοµένου ότι το βασικό τους καθήκον είναι να εξοικειώσουν 
τους Ευρωπαίους πολίτες µε το σχέδιο συντάγµατος για την Ευρώπη το οποίο εγκρίθηκε 
από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 18 Ιουνίου 2004· 

 
2. η συζήτηση επί των συνταγµατικών υποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει στο επόµενο έτος λαµβανοµένης υπόψη της θεσµικής 
δοµής της Ευρώπης των 25 κρατών µελών και του νέου ρόλου που θα διαδραµατίσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσµο. Κατ' ανάλογο τρόπο, το πρόγραµµα Prince, µε το οποίο 
παρέχονται οι απαιτούµενοι πόροι για να αναζωογονηθεί η συζήτηση επί των θεµάτων 
αυτών εκτός των κοινοτικών θεσµικών οργάνων, θα αποκτήσει µεγαλύτερο κύρος από 
ό,τι είχε στο παρελθόν· 

 
3. το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης που εκπόνησε η 

Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης καθώς και τα πρακτικά της ∆ιακυβερνητικής 
∆ιάσκεψης εµπλουτίστηκαν σηµαντικά από συνεισφορές ακαδηµαϊκών και οµάδων 
προβληµατισµού. ∆εδοµένου ότι τα σηµαντικότερα θέµατα συνταγµατικής φύσεως θα 
συνεχίσουν να συζητούνται εντός των κοινοτικών οργάνων και από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης όλων των κρατών µελών, κυρίως δε πριν από τα σχετικά µε το σύνταγµα 
δηµοψηφίσµατα, πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκή κονδύλια για τα πανεπιστηµιακά 
κέντρα και τις οµάδες προβληµατισµού που ειδικεύονται σε συνταγµατικές υποθέσεις· 

 
4. καλείται το Προεδρείο να λάβει περαιτέρω µέτρα προκειµένου να αποθηκεύονται σε 

ειδικό οδηγό οι µεταδιδόµενες σύνοδοι ολοµέλειας µαζί µε τη διερµηνεία τους σε όλες 
τις γλώσσες ως εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό «ουράνιο τόξο» (arc-en ciel) και, 
εφόσον απαιτηθεί, να ενισχύσει τις πιστώσεις για τη θέση αυτή στον προϋπολογισµό του 
Κοινοβουλίου. 
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