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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina laikinąjį išsiplėtusios Sąjungos politinių iššūkių ir 
biudžeto lėšų 2007 – 2013 m. laikotarpiu komitetą, kaip atsakingąjį komitetą, į pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

3 skirsnis: Piliečiai, laisvė, saugumas ir teisingumas

1. mano, kad įsigaliojus sutarčiai dėl Europos konstitucijos, bus sukurtas betarpiškas ryšys tarp 
Europos institucijų ir piliečių, kuris privalo remtis skaidrumo ir pasitikėjimo principais; 
šiame kontekste aukščiausios kokybės Europos informacinė politika tampa esminiu 
elementu siekiant įveikti artimiausiųjų metų konstitucinės politikos iššūkius;  dabartinis 
informacinių priemonių lygis, atsižvelgiant į didėjantį valstybių narių skaičių, turi būti 
palaikomas finansiškai, jeigu norima ir toliau pakankamai informuoti apie Europos 
suvienijimo piliečiams ir ekonomikai teikiamą naudą;  

2. pabrėžia, kad įsigaliojus Konstitucijai, reikia atverti naują informavimo ir darbo su 
visuomene Europos mastu, lygmenį; ragina Komisiją į Finansinių perspektyvų 3 antraštinę 
dalį įtraukti naują programą, kuria būtų skatinamos spausdintinės ir elektroninės 
informacijos priemonės, kuriomis būtų siekiama sukurti ir apimti Europos politinės 
informacijos sritį;

3. pabrėžia, kad Europinio lygmens politinės partijos sudaro vieną iš svarbiausių instrumentų 
„europietizuojant“ politinę nuomonę, bei kuriant europinį Bendrijos jausmą; todėl ragina 
joms suteikti tinkamas darbui reikalingas priemones, kaip pvz. politinius fondus, kurių 
užduotis būtų skatinti politinį švietimą Europos reikalų bei transeuropinio bendradarbiavimo 
klausimais;

4. sveikina faktą, kad Komisija ypač didelį prioritetą suteikia naujajai antraštei „Piliečiai, laisvė, 
saugumas ir teisingumas“, bei reikalauja, kad visos joje paminėtos informacinės politikos 
priemonės būtų pakankamai finansuojamos, kad būtų galima sėkmingai spręsti visapusiškas 
užduotis, iškilusias dėl įvykusios plėtros, bei kilsiančias po plėtros ateityje, o taip pat 
užduotis, susijusias su Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimu;

5. su džiaugsmu pažymi, kad daugelis valstybių narių jau paskelbė apie ketinimą glaudžiai 
bendradarbiauti su Komisija įgyvendinant PRINCE programą, bei po jos sekančias 
priemones; tačiau mano, kad daugeliu atvejų tik Europos institucijos gali užtikrinti reikalingą 
informacinių programų suderinimą valstybių narių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų 
pilietinės visuomenės draugijų atžvilgiu ir primena, kad joms turi būti suteiktas reikalingas 
finansavimas;

6. primena, kad paramą įstaigoms, kurios tyrimų, apmokymų ir informavimo priemonių pagalba 
apsiėmė dirbti bendrųjų Europos interesų ir europietiškos demokratijos kūrimo labui, reikia 
teikti ir naujose valstybėse narėse esančioms tokio tipo įstaigoms, tuo pačiu numatant 
efektyviam darbui reikalingus išteklius;
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7. pabrėžia, kad įsigaliojus Konstitucijai, kaip teisėta koncepcija turėtų būti įvesta daugiametės 
finansinės programos koncepcija. Ši finansinė programa turės būti patvirtinta Europos 
teisėje, prieš tai gavus reikalingą Europos Parlamento pritarimą, o finansų planavimo 2007 –
2013 m. laikotarpiui rezultatai iš esmės turės įtakos finansinės programos formai.


