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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Kibővített Unió 2007 és 2013 Közötti Politikai 
Kihívásaival és Költségvetési Eszközeivel Foglalkozó Ideiglenes Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

 

3. címsor: Polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 
 
1. úgy véli, hogy az Európai Alkotmányról szóló szerződés hatályba lépésével olyan 

közvetlen kapcsolat létesül az európai intézmények és a polgárok között, amelynek az 
átláthatóságon és a bizalmon kell alapulnia; a magas színvonalú európai tájékoztatási 
politika ezen összefüggésben lényeges eleme a következő évek alkotmányügyi 
kihívásaival való szembenézésnek; tekintettel a tagállamok növekvő számára a 
tájékoztatási intézkedések jelenlegi színvonalát fokozni kell, ha az európai 
egységfolyamat előnyeit  a polgárok és a gazdaság részére továbbra is elég érthetővé 
kívánjuk tenni; 

 
2. hangsúlyozza, hogy az Alkotmány hatályba lépésével az európai szintű tájékoztatási és 

PR tevékenység új dimenzióját kell megnyitni; felhívja a Bizottságot, hogy a pénzügyi 
terv 3. címsorába vegyen fel egy új programot a nyomtatott és elektronikus média célzott 
támogatására, amely támogatás az európai politikai nyilvánosság átfogó térségének 
létrehozását tűzi ki feladatául; 

 
3. hangsúlyozza, hogy az európai politikai pártok a politikai akaratnyilvánítás európaivá 

tétele és az európai közösségi érzés megteremtése egyik legfontosabb eszközének 
számítanak; ezért követeli, hogy lássák el olyan hatékony munkaeszközökkel, mint pl. a 
politikai alapítványok, amelyek feladatai közé kellene tartoznia az európai kérdésekről 
szóló politikai oktatásnak és a transzeurópai együttműködésnek; 

 
4. üdvözli, hogy a Bizottság a „Polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése” 

című új címsort nagyon kiemelten kezeli, és ragaszkodik ahhoz, hogy az abban szereplő 
összes tájékoztatási politikai intézkedésre juttatott forrásnak meg kell majd felelnie 
azoknak a kiterjedt feladatoknak, amelyek a lezajlott és a jövőbeni bővítések folyamán, 
valamint az Alkotmányról szóló szerződés ratifikálása keretében jelentkeznek; 

 
5. örömmel veszi tudomásul, hogy sok tagállam már kinyilvánította azon szándékát, hogy a 

PRINCE-programok és az azt követő intézkedések végrehajtása során szorosan együtt 
kíván működni a Bizottsággal; azonban úgy véli, hogy sok esetben  a tagállamokkal, a 
nem kormányzati szervezetekkel és a civil társadalom más egyesületeivel szemben  csak 
az európai intézmények tudják biztosítani a tájékoztatási programok szükséges 
koherenciáját, amihez megfelelő eszközöknek kell a rendelkezésükre állniuk; 

 
6. emlékeztet arra, hogy az olyan létesítmények támogatását, amelyek a kutatás, az oktatás 

és a média terén az európai összérdeket és egy európai demokrácia felépítését tűzték ki 
zászlajukra, ki kell terjeszteni az új tagállamokra, amelynek során a hatékony munkához 
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szükséges forrásokat figyelembe kell venni; 
 
7. rámutat arra, hogy az Alkotmány bevezeti a többéves pénzügyi keretet mint jogi 

fogalmat; ezt a pénzügyi keretet egy európai törvény formájában fogják  meghatározni, 
amelynek során szükség lesz az Európai Parlament hozzájárulására, és a 2007 és 2013 
közötti időszakra szóló pénzügyi tervezés eredményei a pénzügyi keret kialakítását 
jelentős mértékben meg fogják határozni. 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

