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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že zamítavé výsledky referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve 
dvou zakládajících členských státech jsou důkazem toho, že je nutno pokračovat v 
politické diskusi, v poskytování informací a osvětové činnosti týkajících se Ústavy, 

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament jakožto nejotevřenější a jediný přímo volený 
orgán v rámci EU nyní nese mimořádnou odpovědnost za další pokračování ratifikačního 
procesu výše zmíněné Smlouvy a za objektivní předkládání pozitivních stránek 
kompromisů, jichž bylo dosaženo na bruselské mezivládní konferenci v červnu 2004,  

C. vzhledem k tomu, že přestávka k dalším úvahám by měla být využita ke hledání možností 
jak zabezpečit politický vývoj pevně ukotvené Evropské unie, která sdílí stejné cíle,

D. vzhledem k tomu, že Parlament zdůraznil ve svém předcházejícím usnesení o rozpočtu na 
rok 2006 a o zprávě Komise o roční politické strategii ze dne 13. dubna 2005, že rozpočet 
na rok 2006 hraje hlavní roli při „zajištění nepřetržitého pokračování opatření a jako 
spojovací nástroj pro víceleté plánování po roce 2006“1,

1. má v úmyslu posílit své vlastní finanční prostředky a také další finanční nástroje, aby 
mohl přispět ke zkvalitnění zpravodajství, jehož prostřednictvím sdělovací prostředky 
informují o evropských záležitostech, a přitom brát v úvahu účelnost vynaložených 
prostředků a pravděpodobný počet občanů, kteří by o zpravodajství měli zájem, a 
soustředit se nejen na diskusi o Ústavě, ale také na jiné otázky, které jsou předmětem 
bezprostředního zájmu  občanů a o kterých se bude rozhodovat na celoevropské úrovni; 
slibuje, že zlepší audiovizuální přístupnost svých vlastních činností – a to i mimo rámec 
dílčích zasedání – tak, aby bylo možné sledovat i jednání výborů a slyšení;

2. nadále bude podporovat akademické instituce a skupiny odborníků zabývající se 
problematikou Ústavy pro Evropu, ale žádá Komisi, aby těžiště své práce spatřovala spíše 
v činnostech přímo zaměřených na širokou veřejnost a na osobnosti, které ovlivňují 
názory veřejnosti; 

3. podporuje programy a informační kampaně vypracované Komisí v rámci diskuse o 
budoucnosti Evropy a zdůrazňuje, že finanční prostředky, které byly na tyto účely 
vynaloženy, představují mizivé procento ve srovnání s mnoha jinými činnostmi EU;  z 
tohoto důvodu částky navržené pro některé z těchto programů nepostačují k tomu, aby 
bylo možno působivým způsobem informovat 450 milionů evropských občanů o tom, co 
je v sázce, pokud jde o další ústavní vývoj Unie;

4. zdůrazňuje, že zejména malá vzdělávací a kulturní střediska, která působí v oblastech 
evropského zájmu, jsou cenným zdrojem jak pro evropské orgány, tak i pro širší 

  
1 Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA-PROV(2005)0126, bod odůvodnění D.
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veřejnost; ujišťuje je, že má rozhodně v úmyslu zachovat dosavadní úroveň výdajů a 
hodlá zvážit navýšení finančních prostředků v případech, které představují mimořádný 
zájem vzhledem k budoucnosti Evropy.


