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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão Temporária sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais da União Alargada 2007-2013, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no projecto de resolução que aprovar: 

 

Rubrica 3: cidadania, liberdade, segurança e justiça 

1. Considera que a entrada em vigor do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa dará origem a uma relação directa entre as instituições europeias e as cidadãs e 
cidadãos, relação essa que deverá basear-se na transparência e na confiança; neste 
contexto, uma política europeia de informação de maior qualidade é um elemento 
essencial para a realização dos desafios políticos constitucionais dos próximos anos; à luz 
do número crescente de Estados-Membros, o actual nível das acções de informação deve 
ser reforçado em termos financeiros a fim de continuar a apresentar com suficiente clareza 
as vantagens da unificação europeia para os cidadãos e a economia; 

2. Acentua que a entrada em vigor da Constituição deve abrir, à escala europeia, uma nova 
dimensão a nível das acções de comunicação e informação; insta a Comissão a incluir na 
rubrica 3 das Perspectivas Financeiras um novo programa que vise a promoção de meios 
impressos e electrónicos destinados à criação de um vasto espaço de informação política 
europeia; 

3. Salienta que os partidos políticos europeus representam um dos instrumentos mais 
importantes para a europeização da vontade política e a criação de uma consciência 
comunitária europeia; por conseguinte, solicita que sejam dotados de meios de trabalho 
eficazes, como fundações políticas, cuja missão deverá consistir na educação política em 
questões europeias e na cooperação transeuropeia; 

4. Congratula-se com o facto de a Comissão ter concedido elevada prioridade à nova rubrica 
"cidadania, liberdade, segurança e justiça" e insiste em que todas as acções relativas à 
política de informação nela incluídas devem ser dotadas de recursos apropriados para 
enfrentar os grandes desafios decorrentes dos alargamentos passados e futuros, bem como 
no quadro da ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa; 

5. Regista com agrado que muitos Estados-Membros já anunciaram a sua intenção de 
cooperar estreitamente com a Comissão na transposição do programa PRINCE e das 
respectivas medidas de acompanhamento; todavia, considera que, em muitos casos, só as 
instituições europeias podem assegurar a coerência necessária dos programas de 
informação em relação aos Estados-Membros, às ONG e outras associações da sociedade 
civil, devendo, portanto, dispor de recursos adequados; 

6. Recorda que a promoção de instituições que trabalham em prol do interesse comum 
europeu e da construção de uma democracia europeia, através da investigação, da 
formação e dos meios de comunicação, deve ser alargada aos novos Estados-Membros, 
motivo pelo qual devem ser previstos recursos suficientes para a realização de um trabalho 
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eficaz; 

7. Chama a atenção para o facto de a Constituição introduzir o conceito do quadro financeiro 
plurianual como conceito jurídico; este quadro financeiro deve ser adoptado sob a forma 
de uma lei europeia, requerendo, portanto, o parecer favorável do Parlamento Europeu, e 
os resultados da planificação financeira para 2007-2013 deverão determinar, em grande 
medida, a configuração futura do quadro financeiro. 
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