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 ELJÁRÁS  

Az Alkotmányügyi Bizottság 2004. július. 27-i ülésén Gérard Onestát jelölte ki 
fogalmazónak. 

2004. szeptember 2-i ülésén a bizottság megvizsgálta a véleménytervezetet. 

Az utóbbi ülésen…. szavazattal, … ellenszavazattal és … tartózkodással/egyhangúlag 
elfogadta a következő javaslatokat. 

A szavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: Jo Leinen (elnök), … (alelnök), … (alelnök), 
Gérard Onesta (fogalmazó), …, …, …, … és …. 



PE 346.931 2/8 PA\538647HU.doc 

HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

A 2005-ös évi költségvetés lesz az első, amely az év egészét tekintve már 25 tagállamra 
vonatkozik. Ebből adódóan minden politika területén döntő fontosságúak az új tagállamok 
gyors integrációjára, valamint az Unió belső működésével való megismertetésükre – különös 
tekintettel annak intézményei működésére és döntéshozó mechanizmusaira – irányuló 
erőfeszítések. Ezenkívül 2004. június 18-án a kormányközi konferencia elfogadta az európai 
alkotmánytervezetet. A végső jogi és nyelvi ellenőrzés után az alkotmányt be kell mutatni és 
el kell magyarázni a tagállamok állampolgárainak, különös tekintettel azokra az – egyre 
növekvő számú – országokra, amelyek állampolgáraikat az alkotmányról való népszavazásra 
hívják fel. Végül a következő, 2006 utáni pénzügyi keretről folytatott vita, amelyet a 
Bizottság 2004 februárjában indított, befolyással lesz a költségvetési tárgyalások menetére.  
 
Az előzetes költségvetési tervezetben a 2005-ös évre a kifizetési előirányzatok felső 
határértéke 114,2 milliárd €, amely a bruttó nemzeti jövedelem 1,08%-ának felel meg. A 
belső politikákra elkülönített összeg felső határértéke (a pénzügyi terv 3-as címsora) 
nominálértéken 290 millió €-val növekszik, ami 3,3 %-al magasabb a 2004-es évi 
költségvetéshez képest. A 2004-es évi költségvetéshez képest jelentős növekedést találhatunk 
a bizottság számára egyik fontos politika, az oktatás és kultúra területén (+ 37 millió €). A 
tevékenység alapú költségvetési besorolás szerint az Alkotmányügyi Bizottság számára fontos 
költségvetési tételek a következő címek alatt találhatók: 15. cím (oktatás és kultúra), 16. cím 
(sajtó és kommunikáció), 25. cím (a Bizottság politikáinak összehangolása és jogi 
tanácsadás). 
 
2005-ben minden szükséges erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy az uniós 
állampolgárokkal megismertessük az Unió küszöbön álló átalakításával kapcsolatos kockán 
forgó kérdések fontosságát. Máskülönben nagy a veszélye annak, hogy még inkább mélyül az 
Unióval szembeni kiábrándultság, ami az utóbbi években több felmérésből is kitűnt. Az 
Alkotmányügyi Bizottság a következő területekre fekteti a hangsúlyt a jövőben: 
 
– információátadás, 
 
– Prince program, 
 
– Jean Monnet cselekvési program (az európai integráció az egyetemeken), 
 
– az alkotmányjog területén tevékenykedő szervek támogatása különös tekintettel a 

következő intézményekre: College of Europe (15 02 01 02.), a firenzei Európai Egyetemi 
Intézet (15 02 01 03.), a trieri Európai Jogi Akadémia (15 02 01 03.), a maastrichti 
Európai Közigazgatási Intézet (15 02 01 05.), „a mi Európánk” egyesület, Az Európa 
eszméjét előmozdító kutatóközpontoknak és szervezeteknek nyújtott támogatások (15 06 
01 03.), a Jean Monnet és Robert Schuman ház (15 06 01 06.); 

 
– Internetes műsorszolgáltatás a plenáris ülésekről és egyéb fontos nyilvános ülésekről és 

az ülések felvételeinek tárolása. 
 
A 16 05 01-es tétel kivételével (lásd alább) a Tanács által elfogadott költségvetési tervezet 
nem írta felül a Bizottság által, az előzetes költségvetési tervezetben javasolt összegeket. 
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TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁK (16 05 01.) 
 
Ahogy már a fentiekben is megjegyeztük, az európai alkotmánytervezetet meg kell ismertetni 
a polgárokkal és magyarázatot kell nyújtani hozzá, nem utolsósorban a legalább 11 
tagországban megtartandó népszavazás fényében. Ebből adódóan az információátadás 
támogatása lényegbe vágó kérdés. Előzetes költségvetési tervezetében a Bizottság a 16 05 01. 
tétel alá 17,75 millió € nagyságrendű tételt vett fel, amely 3,8%-os növekedést jelent. Az 
Alkotmányügyi Bizottság megfelelőnek tartja a fenti összeget. Ugyanakkor a költségvetési 
tervezet a 2004-es költségvetésben szereplő 17,1 millió € visszaállítását javasolja. A 2005-ös 
év tájékoztatási feladatainak figyelembevételével ez elfogadhatatlan.  
 
 
PRINCE PROGRAM, "VITA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVŐJÉRŐL" (25 03 02.) 
 
A Prince program egy információs program, amelynek célja, hogy egyre nagyobb mértékben 
tudatosítsák a polgárokban az Unió fő politikai prioritásait, mint amilyen az euró vagy a 
bővítés. A 2005-ös évi előzetes költségvetési tervezetében a Bizottság összesen 1,5 millió €-t 
irányzott elő a 25 03 02. tételre, ugyanakkor 2004-ben az ugyanezen tételhez kapcsolódó 
összeg 4,5 millió € volt. Az Európai Unió jövőjéről folytatott széles körű nyilvános vita 
támogatására nagy szükség van éppen most, amikor az európai alkotmánytervezetet meg kell 
ismertetni a polgárokkal. Ez annál is inkább így van, mivel az európai választásokon igen 
alacsony volt a részvétel. A Bizottság által javasolt csökkentés ezért elfogadhatatlan.  
 
A fenti indokokból adódóan az Alkotmányügyi Bizottság a Prince program finanszírozására 
szánt tétel (25 03 02.) forrásainak emelését javasolja, abból a célból, hogy megfelelő 
nagyságú előirányzatokat biztosítsanak a 25 tagállam állampolgárainak az európai integrációs 
folyamattal kapcsolatos kielégítő tájékoztatására, valamint a nyilvános vita serkentésére. A 
források emelésének 3,5 millió €-s kiegészítő előirányzatok elkülönítésében kell formát 
öltenie, így a teljes összeg elérné az 5 millió €-t. Ezeket a forrásokat arra kell használni, hogy 
egyre nagyobb mértékben tudatosítsák a polgárokban az európai alkotmánytervezet tartalmát, 
serkentsék a polgárokat a jövőbeli Európai Unió felépítéséről folytatott vitában való aktívabb 
részvételre, amely felépítés elfogadására az állampolgárok többségét népszavazáson kérik fel. 
 
 
JEAN MONNET CSELEKVÉSI PROGRAM: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ AZ 
EGYETEMEKEN (15 02 01 01.) 
 
Az utóbbi évek folyamán a Jean Monnet cselekvési program keretén belül átmenetileg le 
kellet lassítani a tanszékek létrehozását, mivel egy ideig minden előirányzatot az új 
tagállamokban és a harmadik országok egyetemein kialakítandó tanszékek számára 
különítettek el. Ez a koncepció akkor tökéletesen helyes volt, azonban nem válhat a 25 
tagállam cselekvési programjainak és egyéb célkitűzéseinek kárára.  
 
A Jean Monnet cselekvési program az egyetlen olyan közvetlen cselekvési program, amely az 
európai integráció eszméjét hivatott terjeszteni egyetemi szinten. Ezenfelül az egyetemi 
oktatók fontos véleményformáló szerepet töltenek be az Európa jövőjéről folytatott vitában, 
mint ahogy azt a Nizzai Szerződéshez csatolt 23. nyilatkozat is kiemeli, kulcsfontosságú 
vitapartnerként jelölve meg őket az alkotmányról szóló vitában. 
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Az Alkotmányügyi Bizottság ebből adódóan úgy véli, hogy a 15 02 01 01. tétel előirányzatait 
2%-kal növelni kell, a 15 02 01. tételcsoporthoz tartozó több tétellel összhangban. Így a 
megnövelt összeg 3,876 millió €-t tenne ki. 
 
 
KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS AZ EURÓPA ESZMÉJÉT ELŐMOZDÍTÓ 
KUTATÓKÖZPONTOK ÉS SZERVEZETEK SZÁMÁRA 
 
Ezen tétel alá tartozó forrásokat az európai szinten aktív intézmények támogatására és olyan 
szervek, illetve projektek létrehozásához való hozzájárulás céljából irányozták elő, amelyek 
az európai integráció területén folytatott kutatásokat kívánják ösztönözni. Az említettek közül 
egyes szervek az alkotmányjog területével kapcsolatos témákra koncentrálnak. 
 
Egészen az utóbbi időkig két különböző típusú költségvetési sor volt a Bizottság 
költségvetésében: a költségvetés A része adminisztratív kiadásokat fedezett, a B része pedig 
működési kiadásokat. Az európai érdekeket szolgáló tevékenységet folytató intézményeknek 
évekig a Parlament kezdeményezésére, évente ítéltek meg támogatást jogalap nélkül, a 
költségvetés A részéből. A támogatások nyújtása külön költségvetési sorok kialakítása (pl. a 
firenzei Európai Egyetemi Intézet részére) vagy "előirányozás" útján történt, azaz adott 
költségvetési sor alatt szereplő összegeket bizonyos kedvezményezettek neve mellé rendeltek. 
Mivel a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és az új költségvetési rendelet bevezetése óta 
az adminisztratív és működési költségek közötti klasszikus értelemben vett megkülönböztetés, 
valamint az "előirányozás" lehetősége megszűnt, a Bizottság több programot is javasolt az 
ilyen típusú, addig jogalap nélküli költségvetési sorok lefedésére. Ezek a javaslatok nem 
sokkal a júniusi parlamenti választások előtt léptek érvénybe. Kettő közülük a 
kedvezményezettek névsorát is tartalmazza – kivételesen és a költségvetési rendelettől eltérve 
– 2004-ben és 2005-ben támogatásokat anélkül is oda lehet ítélni, hogy a Bizottság 
ajánlatkérést tenne közzé.  
 
Az Alkotmányügyi Bizottság illetékességi körébe tartozó szervezetek  egy része a 2004. 
április 21-i 971/2004-es tanácsi határozat (HL L 138, 2004. április 30.) 1. és 3A része alá 
tartozik, az európai szinten aktív szervek és az oktatás, képzés területén folytatott 
tevékenységek támogatása, azaz: College of Europe (4,348 millió €), a firenzei Európai 
Egyetemi Intézet (4,776 millió €), a trieri Európai Jogi Akadémia (1,581 millió €), a 
maastrichti Európai Közigazgatási Intézet (0,839 millió €) (valamennyi megtalálható a 
melléklet 1. fellépése alatt) és a Jean Monnet Chairs (melléklet, 3A fellépés). Van ezenfelül 
néhány olyan képzőintézmény, amely e jogalap fent említett része alá tartoznak: ( Európai 
Egyetemközi Központ az emberi jogokért és a demokratizálódásért, Európai Iroda a Speciális 
Oktatás Fejlesztéséért és az Európai Képzés Nemzetközi Központja). 
Ezen határozat pénzügyi kerete 77 millió € 3 éves időtartamra elosztva, amely 58-65%-a az 
1A fellépésre használható fel. Mindez évente 14,88 millió €-tól 16,68 millió €-ig terjedő 
összeget jelent. 2004-ben az 1A fellépésre szánt összeg 14,151 millió €-t tett ki. A 2005-re 
javasolt pénzügyi keret 16,116 millió €. Szem előtt kell tartani azonban azt is, hogy egy 
szervezet számára előirányzott összeg növelése szinte automatikusan hátrányosan érinti az 
azonos (al)kerethez tartozó egyéb támogatottakat vagy a szervezet 2006-os költségvetésének 
rovására megy.  
 
Az Alkotmányügyi Bizottság illetékességi körébe tartozó egyéb szervezetek a 2004. január 
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26-i 100/2004 határozat alá tartoznak (HL L 30, 2004. február 4.); ide sorolható az aktív 
európai polgárságot hirdető cselekvési program (polgári részvétel), mint „a mi Európánk” 
egyesület (0,612 millió €, ami 2%-os emelkedést jelent a 2004-es évi költségvetéshez képest), 
az Európa eszméjét előmozdító kutatóközpontoknak és szervezeteknek nyújtott támogatások 
(2,405 millió €, nem történt növekedés ezen a területen, mivel a fokozatos csökkentés 
szabálya vonatkozik rá) a Jean Monnet és Robert Schuman ház támogatása (0,383 millió €, 
2%-os emelkedés a 2004-es évi költségvetéshez képest). Ezen határozat pénzügyi 
referenciaösszege 72 millió € 3 évre elosztva, amelyből a szervezetek széles körét, valamint 
pl. az európai szociális nem kormányzati szervezetek platformját, a szakszervezeteket, a 
menekültekkel és száműzöttekkel foglalkozó európai tanácsot és a testvérvárosi kapcsolatokat 
kell finanszírozni. Ebben az esetben is egy szervezetnek előirányzott összeg növelése egyéb 
támogatottakat érint hátrányosan vagy a szervezet 2006-os költségvetésének rovására megy.  
 
2005-ös előzetes költségvetési tervezetében a Bizottság némileg megemelte a fent említett 
legtöbb szerv számára elkülönített előirányzatokat (az inflációt követve, 2%-kal); azok a 
testületek tartoznak ide, amelyek nem esnek a fokozatos csökkentés szabálya alá (a 
költségvetési rendelet 113. cikke), a 971/2004 és 100/2004-es határozatban foglaltaknak 
megfelelően). Az Alkotmányügyi Bizottság örömmel konstatálja a nagyobb mértékű emelést 
két testület, a European College (50%-os emelés 2004-hez képest) és az Európai Egyetemi 
Intézet (8,5%-os emelés) esetében, ezáltal az ezen tétel alá rendelt előirányzatok összhangban 
lesznek a jelentkezők és tanulók növekvő számával, amellyel a bővítés után számolni kell. 
 
Az előadó egyik szervezet számára sem javasol semmilyen növelést az előzetes költségvetési 
tervezethez képest, az adott jogalapok pénzügyi keretének korlátozott nagyságából, valamint 
abból kifolyólag, hogy több bizottság érintett ezen a területen. Azonban nyitott a többi 
képviselő javaslataira. 
 
 
INTERNETES MŰSORSZOLGÁLTATÁS A PLENÁRIS ÜLÉSEKRŐL ÉS EGYÉB 
FONTOS NYILVÁNOS ÜLÉSEKRŐL ÉS AZ ÜLÉSEK FELVÉTELEINEK 
TÁROLÁSA 
 
Az Európai Unió intézményei által folytatott nyilvános viták és ülések interneten való 
közzétételét a továbbiakban fejleszteni kell. Ami a Parlamentet illeti, a plenáris ülések 
felvételének egy külön meghajtón való tárolása, valamint az összes nyelven biztosított 
tolmácsolás a hagyományos "szivárvány"-rendszer vonzó alternatíváját nyújthatja. Az 
Elnökséget felkérték az ilyen irányú lépések megtételére.  
 
 
 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja  a Költségvetési Bizottság mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. Tekintettel azokra a politikai és alkotmányos változtatásokra, amelyeket az Európai 
Uniónak 2005-ben kell előkészítenie, a tájékoztatási irodákat fokozottan támogatni kell, 
mivel a fő feladat az, hogy az európai nyilvánosságot megismertessük az állam- és 
kormányfők által 2004. június 18-án elfogadott alkotmánytervezettel, 
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2. Az Európai Unió további alakításáról szóló alkotmányos vita a jövő évben is folytatódik, 

szem előtt tartva a 25 tagú Unió intézményi szerkezetét és a világban betöltött új szerepét. 
Ennek megfelelően a Prince program, amely az intézményeken kívül e témában folytatott 
vita előmozdításához nyújt forrásokat még jelentősebb szerepet tölt be, mint a múltban, 

 
3. Az alkotmánytervezet Európa jövőjéről szóló Konvent általi előkészítését, valamint a 

kormányközi konferencia tevékenységét nagy mértékben gazdagította az egyetemi 
dolgozók és a szellemi műhelyek hozzájárulása. Mivel a legfontosabb alkotmányos 
kérdésekről továbbra is vitáznak az intézményekben, a médiákban és a tagállamokban – 
különösen az alkotmányról való népszavazás előtt – az alkotmányjogra szakosodott 
egyetemi központok és a szellemi műhelyek számára biztosítani kell a megfelelő 
támogatást, 

 
4. Az Elnökséget felkérjük, hogy tegyen további lépéseket a plenáris ülés felvételének az 

összes nyelven biztosított tolmácsolással együtt, egy külön meghajtón való tárolása 
érdekében, a hagyományos "szivárvány"-rendszer alternatívájaként, továbbá amennyiben 
szükséges  a parlamenti költségvetésben az ezen tétel alá rendelt előirányzatok 
megerősítésére.  
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