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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pagaidu komiteju saistībā 
ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007.–
2013. gadam rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

 

3. Izdevumu kategorija: Pilsonība, brīvība, drošība un tiesības 
 
1. uzskata, ka līdz ar līguma par Eiropas Konstitūciju stāšanos spēkā starp Eiropas iestādēm 

un pilsoņiem nodibināsies tieši sakari, kuriem jābalstās uz pārredzamību un uzticību; šajā 
sakarā būtiska nozīme ir augstākās kvalitātes Eiropas informācijas politikai, lai paveiktu 
nākotnes uzdevumus, kas saistīti ar konstitucionālo politiku; pašreizējais informācijas 
iespēju līmenis, ņemot vērā augošo dalībvalstu skaitu, ir finansiāli jāuzlabo, lai arī 
turpmāk varētu pēc iespējas uzskatāmāk izskaidrot Eiropas apvienošanās rezultātā 
radušās pilsoņu un ekonomikas priekšrocības; 

 
2. uzsver, ka līdz ar Konstitūcijas stāšanos spēkā ir jārada jauna dimensija komunikācijas un 

sabiedrības informēšanas jomā Eiropas līmenī; aicina Komisiju finanšu plāna 
3. izdevumu kategorijā iekļaut jaunu programmu, lai mērķtiecīgi atbalstītu drukātos un 
elektroniskos masu saziņas līdzekļus, kuru uzdevums būs radīt Eiropas politiskās 
informācijas kopējo telpu; 

 
3. uzsver, ka Eiropas politiskās partijas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem politiskās 

gribas eiropeizēšanā un Eiropas kopības sajūtas radīšanā; tāpēc aicina apgādāt tās ar 
iedarbīgiem līdzekļiem, piemēram, politiskiem fondiem, kuru uzdevumam jābūt politiskai 
izglītošanai jautājumos par Eiropu un sadarbībai starp Eiropas valstīm; 

 
4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija jaunajai izdevumu kategorijai “Pilsonība, brīvība, drošība 

un tiesības” ir piešķīrusi ļoti augstu prioritāti un pastāv uz to, ka visu šeit iekļauto 
informācijas politikas pasākumu finansējumam jāatbilst plašajiem uzdevumiem, kuri 
radušies iepriekšējās un radīsies nākamās paplašināšanās rezultātā, kā arī saistībā ar 
Konstitūcijas līguma ratificēšanu; 

 
5. ar prieku atzīmē, ka daudzas dalībvalstis jau ir izteikušas nodomu PRINCE programmas 

īstenošanā un tai sekojošajos pasākumos strādāt ciešā saistībā ar Komisiju; taču uzskata, 
ka daudzos gadījumos tikai Eiropas iestādes var nodrošināt nepieciešamo informācijas 
programmu atbilstību dalībvalstīm, nevalstiskām organizācijām un citām pilsoniskās 
sabiedrības apvienībām, un tāpēc to rīcībā jābūt nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem; 

 
6. atgādina, ka atbalsts tām iestādēm, kuras pētniecībā, izglītībā un mēdijos veicina Eiropas 

kopējās intereses un Eiropas demokrātijas veidošanos, jāattiecina arī uz jaunajām 
dalībvalstīm, turklāt produktīvam darbam jāieplāno pietiekami daudz līdzekļu; 

 
7. norāda, ka pēc Konstitūcijas pieņemšanas vairākgadu finanšu shēmas jēdzienu ieviesīs kā 

juridisku jēdzienu, šo finanšu shēmu pieņems pēc Eiropas likuma parauga, tai vajadzēs 
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Eiropas Parlamenta piekrišanu, un finanšu shēmas izveidošanu ievērojami iespaidos 
2007.–2013. gada finanšu plānošanas rezultāti. 
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