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 PROCEDŪRA 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 2004. gada 27. jūlija sanāksmē par atzinuma sagatavotāju 
iecēla Gérard Onesta. 

Tā izskatīja atzinuma projektu 2004. gada 2. septembra sanāksmē. 

Minētajā sanāksmē tā pieņēma turpmāk minētos secinājumus ar … balsīm “par”, … balsīm 
“pret”, un … atturējās/vienprātīgi. 

Balsošanā piedalījās: Jo Leinen (priekšsēdētājs),  ... (priekšsēdētāja vietnieks), ... (priekšsēdētāja 
vietnieks), Gérard Onesta (atzinuma sagatavotājs), ..., ..., ..., ... un .... 
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ĪSS PAMATOJUMS 

2005. finanšu gadā būs pirmais budžets, kurš aptvers visu gadu un attieksies uz 25 dalībvalstīm. 
Tādēļ ir svarīgi visās politikas jomās cik vien iespējams censties sekmēt jauno dalībvalstu ātru 
integrāciju un tās iepazīstināt ar Eiropas Savienības iekšējo darbību, it īpaši ar iestāžu darba 
kārtību un lēmumu pieņemšanas mehānismiem. Turklāt 2004. gada 18. jūnija Starpvaldību 
konference (IGC) pieņēma Eiropas Konstitūcijas projektu. Pēc teksta galīgās juridiskās un 
lingvistiskās pārbaudes dalībvalstu pilsoņi būs jāiepazīstina ar Konstitūciju un tā būs jāskaidro, 
īpaši tajās valstīs, kuras aicinās pilsoņus Konstitūciju apstiprināt referendumā, šo valstu skaitam 
arvien pieaugot. Visbeidzot, Komisijas 2004. gada februārī uzsāktās debates par turpmāko 
finanšu shēmu pēc 2006. gada ietekmēs budžeta sarunu netraucētu norisi. 
 
Provizoriskajā budžeta projektā maksājumu apropriāciju kopējais maksimālais apjoms 
2005. gadam ir EUR 114,2 miljardi, kas ir 1,08% no NKI. Maksimālais apjoms iekšpolitikas 
jomām (finanšu plāna 3. pozīcija), ievērojot nominālvērtību, palielinās par EUR 290 miljoniem, 
t.i., + 3,3%, salīdzinot ar 2004. gada budžetu. Ievērojams pieaugums, salīdzinot ar 2004. gada 
budžetu, ir vienā no šai komitejai nozīmīgām politikas jomām, t.i., izglītība un kultūra (+EUR 37 
miljoni). Saskaņā ar budžeta klasifikāciju pa darbībām Konstitucionālo jautājumu komiteju 
interesējošas budžeta pozīcijas ir 15. sadaļā (Izglītība un kultūra), 16. sadaļā (Prese un sakari) un 
25. sadaļā (Komisijas politikas koordinācija un juridiskās konsultācijas). 
 
2005. gadā visas pūles ir jāvelta tam, lai ES pilsoņi saprastu to jautājumu nozīmi, kas ir saistīti ar 
gaidāmajām izmaiņām Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā nepārprotami pastāv iespēja 
palielināt skepticismu par Eiropas Savienību, par ko liecina vairākās pēdējos gados veiktās 
aptaujas. Konstitucionālo jautājumu komiteja galveno uzmanību veltīs šādiem aspektiem: 
 
– informācijas relejiem; 
 
– programmai “Prince”; 
 
– Žana Monē (Jean Monnet) rīcības programmai (Eiropas integrācija universitātēs); 
 
– subsīdijām iestādēm, kas aktīvi darbojas konstitucionālajā jomā, proti Eiropas Koledža (15 

02 01 02), Eiropas Universitātes institūts Florencē (15 02 01 03), Eiropas Tiesību zinātņu 
akadēmija Trīrā (15 02 01 03), Eiropas Valsts pārvaldes institūts Māstrihtā (15 02 01 05), 
asociācija “Mūsu Eiropa”, subsīdijas Eiropas ideju laboratorijām un organizācijām, kuras 
sekmē Eiropas idejas izplatību (15 06 01 03), Jean Monnet un Robert Schuman ēkas (15 06 
01 06); 

 
– plenārsesiju un citu svarīgu atklātu sanāksmju pārraidei internetā un uzglabāšanai. 
 
Izņemot 16.05.01. posteni (sk. turpāk) Padomes pieņemtajā budžeta projektā nav mainītas 
summas, ko Komisija bija ierosinājusi provizoriskajā budžeta projektā (PBP). 
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INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAS TĪKLI (16 05 01) 
 
Kā jau iepriekš minēts, Eiropas Konstitūcijas projekts ir jāizplata un jāskaidro sabiedrībai, it 
īpaši ņemot vērā to, ka vismaz 11 dalībvalstīs notiks referendumi. Tādēļ liela nozīme ir 
viennozīmīgam atbalstam darbā ar informācijas relejiem. Komisija sava PBP 16 05 01. postenī ir 
iekļāvusi apropriāciju EUR 17,75 miljonu apmērā, kas ir palielinājums par 3,8%. 
Konstitucionālo jautājumu komiteja šo summu uzskata par pietiekamu. Tomēr budžeta projektā 
ir ierosināts atjaunot 2004. gada summu — 17, 1 miljonu. Ņemot vērā 2005. gadā veicamos 
informēšanas uzdevumus, tas nav pieņemams. 
 
 
PROGRAMMA “PRINCE”, SADAĻA “DEBATES PAR EIROPAS NĀKOTNI”(25 03 02) 
 
Programma “Prince” ir informācijas programma, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības informētību 
par Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm politikā, piemēram, eiro vai paplašināšanos. 
Komisija savā 2005. gada PBP 25 03 02. postenim kopumā ir paredzējusi apropriācijas 
EUR 1,5 miljonu apmērā, lai gan 2004. gadā attiecīgā summa minētajam postenim bija 
EUR 4,5 miljoni. Tomēr nepieciešamība atbalstīt plašas sabiedrības diskusijas par Eiropas 
nākotni ir vēl jo vairāk aktuāla laikā, kad pilsoņus iepazīstinās ar ES Konstitūcijas projektu. Tas 
ir īpaši svarīgi, ņemot vērā zemo vēlētāju aktivitāti pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tādēļ 
Komisijas ierosinātais samazinājums ir nepieņemams.   
 
Šī iemesla dēļ Konstitucionālo jautājumu komiteja ierosina palielināt finansējumu programmai 
“Prince” — 25 03 02. postenim, lai tai nodrošinātu apropriācijas, kuras ir vajadzīgas, lai 
25 dalībvalstu pilsoņus pienācīgi informētu par Eiropas integrācijas procesu un lai veicinātu 
sabiedrības debates. Šim palielinātajam finansējumam jābūt kā papildu apropriācijām 
EUR 3,5 miljonu apmērā, līdz ar to kopsummai sasniedzot EUR 5 miljonus. Šie līdzekļi ir 
jāizmanto, lai veicinātu sabiedrības informētību par Konstitucionālā līguma projektu un sekmētu 
Eiropas pilsoņu plašāku piedalīšanos debatēs par Eiropas Savienības turpmāko uzbūvi, ko šo 
pilsoņu vairākumam lūgs apstiprināt referendumos. 
 
 
ŽANA MONĒ (JEAN MONNET) RĪCĪBAS PROGRAMMA — EIROPAS 
INTEGRĀCIJA UNIVERSITĀTĒS (15 02 01 01) 
 
Pēdējo gadu laikā bija pakāpeniski jāsamazina saskaņā ar Žana Monē programmu izveidoto 
profesūru skaits, ņemot vērā to, ka kādu laiku visas apropriācijas ir piešķirtas profesūru 
izveidošanai jaunajās dalībvalstīs un trešo valstu universitātēs. Tajā laikā minētā pamatnostādne 
bija pilnīgi atbilstoša, taču tās īstenošana nedrīkstētu kaitēt rīcības programmas pārējiem 
mērķiem 25 dalībvalstīs. 
 
Žana Monē rīcības programma ir vienīgā tiešā rīcības programma, kuras mērķis ir Eiropas 
integrācijas idejas izplatīšana universitāšu līmenī. Turklāt akadēmiskie mācībspēki ir nozīmīgi 
viedokļu izplatītāji saistībā ar debatēm par Eiropas nākotni, kā tas ir uzsvērts Nicas Līgumam 
pievienotajā Deklarācijā Nr. 23, kurā viņi ir nosaukti par galvenajiem diskusiju partneriem šajās 
konstitucionālajās debatēs. 
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Tādēļ Konstitucionālo jautājumu komiteja uzskata par nepieciešamu palielināt 15 02 01 
01. posteņa apropriācijas par 2%, līdzīgi kā lielākajai daļai no 15 02 01. panta pārējiem 
posteņiem. Tādējādi summa būtu EUR 3,876 miljoni. 
 
 
KOPIENAS SUBSĪDIJAS ORGANIZĀCIJĀM, KAS STRĀDĀ, LAI SEKMĒTU 
EIROPAS IDEJAS IZPLATĪBU 
 
Šai pozīcijai piešķirtie līdzekļi ir paredzēti, lai atbalstītu iestādes, kas aktīvi darbojas Eiropas 
līmenī, un lai sekmētu to organizāciju un projektu finansēšanu, kuru mērķis ir veicinātu izpēti 
par Eiropas integrāciju. Dažas no šīm organizācijām galvenokārt darbojas konstitucionālajā 
jomā. 
 
Līdz pat nesenam laikam Komisijas budžetā bija divu dažādu veidu budžeta pozīcijas — 
pozīcijas budžeta A daļā, kas attiecās uz administratīvajiem izdevumiem, un B daļā — attiecībā 
uz darbības izdevumiem. Vairākus gadus subsīdijas organizācijām, kas pārstāvēja Eiropas 
intereses, piešķīra katru gadu un — pēc Parlamenta iniciatīvas — saskaņā ar budžeta A daļu bez 
juridiskā pamata. Subsīdijas piešķīra, vai nu izveidojot noteiktas budžeta pozīcijas (piem., 
Eiropas Universitātes institūtam Florencē), vai arī “iezīmējot” jeb asignējot attiecīgās budžeta 
pozīcijas summas konkrētiem saņēmējiem. Ņemot vērā ieviesto budžeta līdzekļu sadali pa 
darbības jomām un to, ka ar jauno Finanšu regulu likvidēja atšķirību starp administratīvajiem un 
darbības izdevumiem to klasiskajā nozīmē, kā arī iezīmēšanas iespēju, Komisija ierosināja 
vairākas programmas, kas līdz tam laikam atteiktos uz minētajām budžeta pozīcijām bez 
juridiskā pamata. Šie priekšlikumi stājās spēka neilgi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
jūnijā. Divos no tiem ir pielikumi, kuros ir uzskaitīti konkrēti saņēmēji, kuriem izņēmuma kārtā, 
kā arī atkāpjoties no Finanšu regulas, 2004. un 2005. gadā varētu piešķirt subsīdijas, Komisijai 
obligāti neizsludinot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.  
 
Daļa no Konstitucionālo komiteju interesējošām organizācijām atteicas uz 1. un 3.A pasākumu 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa Lēmumā Nr. 791/2004 (OV L 138, 30.04.2004.) par atbalstu 
Eiropas līmeņa organizācijām un konkrētām darbībām izglītības un apmācības jomā, proti, 
Eiropas Koledžai (EUR 4,348 miljoni), Eiropas Universitātes institūtam Florencē (EUR 4,776 
miljoni), Eiropas Tiesību zinātņu akadēmija Trīrā (EUR 1,581 miljoni), Eiropas Valsts pārvaldes 
institūts Māstrihtā (EUR 0,839 miljoni) (visas — pielikuma 1. pasākums), kā arī Žana Monē 
profesūrām (pielikuma 3.A pasākums). Ir arī dažas citas mācību iestādes, uz kurām attiecas šī 
juridiskā pamata daļa (Eiropas Cilvēktiesību un demokratizācijas starpuniversitāšu centrs, 
Eiropas Aģentūra izglītības iespēju attīstīšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
Starptautiskais Eiropas apmācību centrs). Šī lēmuma īstenošanai paredzētais finansiālais līdzekļu 
kopapjoms 3 gadiem ir 22 miljoni eiro, no kuriem no 58% līdz 65% var iztērēt 1.A pasākumam. 
Tas būtu no EUR 14, 88 miljoniem līdz 16,68 miljoniem gadā. 2004. gadā 1.A pasākumam bija 
paredzēti EUR 14,151 miljoni. 2005. gadam paredzētais finansējums ir 16,116 miljoni. Jāpatur 
prātā, ka visi palielinājumi jebkurai organizācijai automātiski samazina finansējumu citām 
organizācijām, kuras finansē no tā paša līdzekļu kopapjoma, vai to pašu organizāciju budžetu 
2006. gadam.  
 
Uz citām Konstitucionālo komiteju interesējošām organizācijām attiecas 2004. gada 26. janvāra 
Lēmums Nr. 100/2004 (OV L 30, 04.02.2004.) par aktīvas Eiropas pilsonības (sabiedriskās 
līdzdalības) veicināšanu, piemēram, asociācija “Mūsu Eiropa” (EUR 0,612 miljoni, kas ir 2% 
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palielinājums, salīdzinot ar 2004. gada budžetu), subsīdijas Eiropas ideju laboratorijām un 
organizācijām, kas sekmē Eiropas ideju izplatību (2,405 miljoni, salīdzinot ar 2004. gadu, 
palielinājuma nav dēļ noteikuma par pakāpenisku samazināšanu), atbalsts Žana Monē un 
Roberta Šūmaņa namiem (0,383 miljoni, kas ir 2% palielinājums, salīdzinot ar 2004. gada 
budžetu). Šī lēmuma finansējums ir 72 miljoni 3 gadiem, un no tā ir jāfinansē daudzas dažādas 
organizācijas; no tā finansē arī Eiropas sociālo NVO platformu, arodbiedrības, Eiropas Bēgļu 
lietu un izsūtījuma padomi, kā arī pilsētu sadraudzību. Arī šeit visi ierosinātie palielinājumi 
jebkurai organizācijai samazinātu finansējumu citām organizācijām vai budžetu 2006. gadam. 
 
Komisija savā 2005. gada PBP ir nedaudz palielinājusi apropriācijas, kas ir piešķirtas lielākajai 
daļai šo organizāciju (par 2% — ņemot vērā inflāciju), proti tām organizācijām, uz kurām 
neattiecas noteikums par pakāpenisku samazināšanu (Finanšu regulas 113. pants), kā noteikts 
Lēmumos 791/2004 un 100/2004. Konstitucionālo jautājumu komiteja ar gandarījumu konstatē 
būtiskāku palielinājumu divām organizācijām, proti, Eiropas Koledžai (50% palielinājums, 
salīdzinot ar 2004.g.) un Eiropas Universitātes institūtam (8,5% palielinājums), lai šiem 
posteņiem piešķirtās apropriācijas atbilstu pieaugošajam kandidātu un studentu skaitam, kas 
jāņem vērā pēc paplašināšanās. 
 
Atzinuma sagatavotājs šajā posmā neierosina nekādu citu palielinājumu PBP konkrētām 
organizācijām, ņemot vērā attiecīgo juridisko pamatu ierobežoto finansiālo līdzekļu kopapjomu 
un dažādās iesaistītās komitejas. Tomēr viņš labprāt uzklausīs citu deputātu ierosinājumus. 
 
 
PLENĀRSESIJU UN CITU SVARĪGU ATKLĀTU SANĀKSMJU PĀRRAIDE 
INTERNETĀ UN UZGLABĀŠANA 
 
Eiropas Savienības iestāžu atklāto apspriežu un sanāksmju pārraide internetā ir vēl vairāk 
jāatbalsta. Kas attiecas uz Parlamentu, pārraidīto Parlamenta sesiju uzglabāšana īpašā diskdzinī, 
kā arī tur nodrošinātais mutiskais tulkojums visās valodās varētu būt laba alternatīva 
tradicionālajai “arc-en-ciel” (stenogrammas “varavīksnes” versija). Tādēļ Prezidijam ir lūgts 
veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo jautājumu. 
 
 
 

SECINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina Budžeta komiteju kā atbildīgo komiteju tās 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus. 

1. Ņemot vērā politiskās un konstitucionālās izmaiņas, kurām Eiropas Savienībai būs 
jāgatavojas 2005. gadā, ir viennozīmīgi jāatbalsta informācijas izplatīšanas tīkli, un 
galvenais uzdevums ir iepazīstināt Eiropas sabiedrību ar Eiropas Konstitūcijas projektu, ko 
2004. gada 18. jūnijā pieņēma valstu un valdību vadītāji. 

 
2. Konstitucionālās debates par Eiropas Savienības turpmāko attīstību nākamajā gadā 

turpināsies, ņemot vērā 25 dalībvalstu Eiropas Savienības iestāžu struktūru un ES jauno 
lomu pasaulē. Attiecīgi programma “Prince”, kas nodrošina resursus, kuri vajadzīgi, lai 
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veicinātu debates par šiem jautājumiem ārpus iestādēm, būs aizvien nozīmīgāka nekā 
iepriekš. 

 
3. Būtisku ieguldījumu Konstitūcijas projekta sagatavošanā Konventā par Eiropas nākotni, kā 

arī Starpvaldību konferences darbā sniedza akadēmiķi un ideju laboratorijas. Tā kā iestādēs 
un visu dalībvalstu medijos turpināsies debates par galvenajiem konstitucionālajiem 
jautājumiem, it īpaši pirms referendumiem par Konstitūciju, universitāšu centriem un ideju 
laboratorijām, kas specializējas konstitucionālajos jautājumos, jānodrošina pietiekams 
finansējums. 

 
4. Prezidijs ir aicināts veikt turpmākus pasākumus saistībā ar pārraidīto Parlamenta sesiju, kā 

arī tur nodrošinātā mutiskā tulkojuma visās valodās uzglabāšanu īpašā diskdzinī, kas varētu 
būt laba alternatīva tradicionālajai “arc-en-ciel” (stenogrammas “varavīksnes” versija), un 
vajadzības gadījumā palielināt šā posteņa apropriācijas Parlamenta budžetā. 
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