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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi neigiami referendumų dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai rezultatai dviejose 
valstybėse narėse Europos Sąjungos įkūrėjose rodo, kad reikalingos nuolatinės politinės 
diskusijos ir informacija su Konstitucija susijusiais klausimais,

B. kadangi Europos Parlamentui kaip atviriausiai ir tiesiogiai renkamai Europos institucijai 
dabar priskiriama ypatinga atsakomybė tęsti Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
ratifikavimo procesą ir nešališkai pateikti 2004 m. birželio mėn. Briuselyje vykusioje 
Tarpvyriausybinėje konferencijoje pasiektus kompromisus,

C. kadangi apmąstymo periodas turėtų būti išnaudotas ieškant alternatyvų, kuriomis būtų 
galima užtikrinti stiprios Europos Sąjungos, turinčios tuos pačius tikslus, politinį 
vystymąsi,

D. kadangi Parlamentas savo 2005 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl 2006 m. biudžeto ir 
Komisijos metinės politikos strategijos pranešimo pabrėžė, kad 2006 m. biudžetas atlieka 
svarbų vaidmenį užtikrindamas veiksmų tęstinumą ir pasitarnaudamas tiltu daugiametei 
programai po 2006 m.1,

1. ruošiasi sustiprinti savo išteklius bei kitus finansinius instrumentus, kad Europos reikalai 
būtų dažniau aptariami žiniasklaidoje, atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą ir apytikrį 
šiuo klausimu susidomėjusių piliečių skaičių, ir greta su Konstitucija susijusių reikalų
būtų aptariami kiti Bendrijos lygiu spręstini piliečius dominantys klausimai; įsipareigoja 
patobulinti garso ir vaizdo įrangą, kad jo veiksmus būtų galima stebėti ne tik mėnesinių 
sesijų, bet ir komitetų posėdžių bei klausymų metu;

2. toliau remia Konstitucijos Europai srityje dirbančius akademinius darbuotojus ir smegenų 
centrus, bet prašo Komisijos labiau susitelkti į nespecialistus ir nuomonės autoritetus;

3. remia Komisijos programas ir informavimo kampanijas, susijusias su diskusijomis dėl 
Europos ateities, ir pabrėžia, kad tokių programų išlaidos yra tik lašas jūroje palyginus su 
daugeliu kitų ES veiksmų;  todėl mano, kad kai kurioms iš šių programų pasiūlytos sumos 
yra per mažos, kad 450 mln. Europos piliečių būtų galima veiksmingai informuoti, apie 
kokį Europos Sąjungos konstitucinį vystymąsi kalbama; 

4. pabrėžia, kad maži Europos klausimais dirbantys švietimo ir kultūros centrai yra vertingi 
Europos Sąjungos institucijoms ir plačiajai visuomenei; užtikrina juos, kad ruošiasi skirti 
tiek pat lėšų, ir apmąstyti, ar verta padidinti su Europos ateitimi susijusiems ypatingiems 
klausimams skiriamą finansavimą.

  
1 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA-PROV(2005)0126, D dalis.


