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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel két alapító tagállamban az Alkotmányt létrehozó szerződésről kiírt népszavazás 
negatív eredménye azt mutatja, hogy az Alkotmány tekintetében továbbra is politikai 
vitára és tájékoztatásra van szükség,

B. mivel az Európai Parlament, mint a legnyitottabb és az egyetlen közvetlenül választott 
európai intézmény, most különösen nagy felelősséggel bír e  Szerződés ratifikációs 
folyamatának folytatásában és a 2004. júniusi brüsszeli kormányközi konferencia által 
elért kompromisszumok minőségének tárgyilagos bemutatásában,

C. mivel a gondolkodási szünetet arra kell felhasználni, hogy lehetőségeket találjanak a 
közös célkitűzésekben osztozó Európai Unió politikai fejlődésének megőrzésére,

D. mivel a Parlament a 2006. évi költségvetésről és a Bizottság éves stratégiai jelentéséről 
szóló 2005. március 13-i korábbi állásfoglalásában hangsúlyozta „a 2006. évi 
költségvetés szerepét ezen intézkedések folyamatosságának szavatolásában és azt, hogy a 
2006. évi költségvetés átmenetet képez a 2006 után következő több évre szóló 
programkészítéshez”1,

1. erősíteni szándékozik saját eszközeit és más pénzügyi eszközöket az európai ügyek 
médiatámogatására, tekintettel a költséghatékonyságra és az érdekelt polgárok várható 
számára, továbbá nem csak az alkotmányos vita, de más, európai szinten eldöntendő 
közvetlen érdeklődésre számot tartó események bevonásával is; vállalja, hogy a 
bizottságok és a meghallgatások bevonásával az ülésheteken túlmenően is bővíti az 
audiovizuális hozzáférést saját tevékenységéhez, 

2. továbbra is támogatja az európai alkotmányos területeken dolgozó tudományos 
műhelyeket és elemző központokat, de felkéri a Bizottságot, hogy jobban összpontosítson 
a nem-szakértői oldalra és a vélemény-formálókra,

3. támogatja a Bizottság programjait és tájékoztató kampányát az Európa jövőjéről szóló 
vita keretében, és hangsúlyozza, hogy az ilyen programokra fordított pénzügyi eszközök 
eltörpülnek számos más EU tevékenység mellett; ezért az egyes programok számra 
javasolt összegek nem elegendőek 450 millió európai polgár hatékony tájékoztatására az 
Unió alkotmányos fejlődését érintő fontos kérdésekről;

4. hangsúlyozza, hogy az európai érdekek területén dolgozó, leginkább kisméretű oktatási 
és kulturális központok értékes erőforrást képviselnek az európai intézmények és a 
közvélemény számára; biztosítja őket arról, hogy világos célkitűzése fenntartani a 
kiadások jelenlegi szintjét és fontolóra venni a finanszírozások növelését az Európa 
jövőjének kivételes érdekét képviselő programok esetében.

  
1 A fenti időpontban elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2005)0126, D. bekezdés
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