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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων καλεί την Προσωρινή Επιτροπή για τις Πολιτικές 
Προκλήσεις και τους ∆ηµοσιονοµικούς Πόρους της ∆ιευρυµένης Ένωσης 2007-2013,  ως 
αρµόδια επί της ουσίας,  να συµπεριλάβει τις παρακάτω προτάσεις στο σχέδιο ψηφίσµατός 
της:  

Κεφάλαιο 3 : ιδιότητα του πολίτη,  ελευθερία,  ασφάλεια και δίκαιο  
 
1. Είναι της γνώµης ότι µε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για ένα Σύνταγµα για την 

Ευρώπη θα δηµιουργηθεί άµεση σχέση µεταξύ των ευρωπαϊκών Θεσµικών Οργάνων και 
των πολιτών,  η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και την εµπιστοσύνη.  Μια 
υψίστης ποιότητος ευρωπαϊκή πολιτική της πληροφόρησης αποτελεί στο πλαίσιο αυτό 
βασικό εργαλείο για την αντιµετώπιση των συνταγµατικών πολιτικών προκλήσεων των 
ερχόµενων ετών και το σηµερινό επίπεδο των µέτρων πληροφόρησης πρέπει βέβαια να  
αναβαθµισθεί ως προς τη διάθεση πόρων λόγω του αυξανόµενου αριθµού των κρατών 
µελών, εφόσον θέλουµε η αύξηση των πλεονεκτηµάτων της ευρωπαϊκής ενοποίησης για 
τους πολίτες και την οικονοµία να καταστεί εµφανής στην κοινή γνώµη, 

 
2. Τονίζει ότι µε την έναρξη της εφαρµογής της Συνθήκης πρέπει να ξεκινήσει µια νέα 

εποχή της επικοινωνίας και της πληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Καλεί την 
Επιτροπή µέσα στο πλαίσιο του κεφαλαίου 3 για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές να 
εκπονήσει ένα νέο πρόγραµµα για την ενίσχυση του τοµέα έντυπων και ηλεκτρονικών 
µέσων ενηµέρωσης που θα έχει ως αποστολή να επιτύχει τη δηµιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου πολιτικής ενηµέρωσης,   

 
3. Υπογραµµίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα αποτελούν έναν από τους 

σηµαντικότερους µοχλούς της πανευρωπαϊκής διαµόρφωσης της πολιτικής βούλησης και 
της δηµιουργίας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και για το λόγο αυτό ζητεί να 
ενισχυθούν µε τα ενδεδειγµένα αποτελεσµατικά µέσα για το έργο τους, όπως είναι τα 
πολιτικά ιδρύµατα, η αποστολή των οποίων θα έπρεπε να είναι η πολιτική εκπαίδευση σε 
ευρωπαϊκά θέµατα και η διευρωπαϊκή συνεργασία,   

 
4. Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη 

προτεραιότητα στο νέο κεφάλαιο « ιδιότητα του πολίτη,  ελευθερία,  ασφάλεια και δίκαιο 
» και επιµένει ότι όλα τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο αυτό και που 
αφορούν την πολιτική της πληροφόρησης πρέπει να οικοδοµηθούν µε όρους 
αντίστοιχους µε τη σηµαντική αποστολή τους η οποία διαµορφώνεται συνεχώς σε νέα 
βάση µε τις προηγούµενες και τις µελλοντικές διευρύνσεις καθώς και στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κύρωσης της Συνθήκης για ένα Σύνταγµα της Ευρώπης.   

 
5. Λαµβάνει µε ικανοποίηση γνώση του γεγονότος ότι πολλά κράτη µέλη έχουν ήδη 

εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά µε την Επιτροπή διά την 
προσαρµογή σε εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή του προγράµµατος PRINCE και των 
συνοδευτικών µέτρων του,  είναι ωστόσο της άποψης ότι σε πολλές περιπτώσεις µόνο τα 
ευρωπαϊκά Θεσµικά ΄Οργανα µπορούν να διασφαλίσουν την αναγκαία συνοχή 
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προγραµµάτων ενηµέρωσης έναντι των κρατών µελών,  των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων και άλλων ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών και για το λόγο αυτό πρέπει 
να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους.   

 
6. Υπενθυµίζει ότι η στήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα,  την 

επαγγελµατική κατάρτιση και τα µέσα ενηµέρωσης και αφιερώνουν το έργο τους στο 
κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον και στην οικοδόµηση µιας Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας πρέπει 
να επεκτείνουν τη δράση τους στα νέα κράτη µέλη και για το λόγο αυτό πρέπει να 
προβλεφθούν επαρκείς πόροι για την αποτελεσµατικότητα του έργου τους.   

 
7. Τονίζει ότι µέσω του Συντάγµατος εισάγεται η έννοια του πολυετούς χρηµατοδοτικού 

πλαισίου ως νοµικής αρχής.  Το χρηµατοδοτικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να ορίζεται µε 
έναν ευρωπαϊκό νόµο που απαιτεί τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα 
επηρεαστεί βαθύτατα από τα αποτελέσµατα  του χρηµατοδοτικού προγραµµατισµού 
2007-2013.  
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