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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā negatīvais iznākums referendumos par Līgumu par Konstitūciju Eiropai divās ES 
dibinātājvalstīs parāda, ka joprojām nepieciešama politiska diskusija un izglītojoša 
informācija konstitucionālajā jomā;

B. tā kā Eiropas Parlaments kā visatvērtākā un vienīgā tieši ievēlētā Eiropas iestāde tagad ir 
īpaši atbildīgs par šī Līguma ratifikācijas procesa turpināšanu un par to kompromisu 
kvalitātes objektīvu prezentāciju, kurus panācaValdību konferencē Briselē 2004. gada 
jūnijā;

C. tā kā pārdomu laiks jāizmanto, lai meklētu iespējas, kā nosargāt tādas spēcīgas Eiropas 
Savienības politisko attīstību, kurai ir vienādi mērķi;

D. tā kā Parlaments savā iepriekšējā 2005. gada 13. marta rezolūcijā par 2006. gada budžetu 
un Komisijas gada politikas stratēģijas ziņojumu ir uzsvēris, ka 2006. gada budžetam ir 
būtiska nozīme, “ kas nodrošina darbību kontinuitāti un der kā pārejas instruments 
daudzgadējai programmu veidošanai pēc 2006. gada”1;

1. gatavojas pastiprināt savus paša līdzekļus, kā arī citus finanšu instrumentus, lai uzlabotu 
Eiropas lietu atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos, pienācīgi ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti un ieinteresēto pilsoņu paredzamo skaitu, kā arī ietverot ne tikai diskusijas par 
konstitūciju, bet arī citus jautājumus, kas tieši interesē pilsoņus un par kuriem lemj 
Eiropas līmenī; apņemas uzlabot audiovizuālo pieeju savai darbībai, papildus Parlamenta 
sēdēm iekļaujot arī komiteju sēdes un uzklausīšanas;

2. turpina atbalstīt akadēmiskas struktūras un ideju ģeneratorus, kas strādā Eiropas 
konstitūcijas jomā, bet prasa, lai Komisija vairāk pievērstos pasākumiem, kuri tieši vērsti 
uz nespeciālistiem un sabiedriskās domas veidotājiem;

3. atbalsta Komisijas programmas un informācijas kampaņas saistībā ar šo diskusiju par 
Eiropas nākotni un uzsver, ka finanšu līdzekļi, kas iztērēti šādām programmām, ir niecīgi 
salīdzinājumā ar citiem ES pasākumiem; šā iemesla dēļ šīm programmām ierosinātās 
summas ir nepietiekamas, lai 450 miljonus Eiropas pilsoņu efektīvi informētu par to, kas 
ir likts uz spēles saistībā ar Eiropas konstitucionālo attīstību;

4. uzsver, ka lielākoties mazie izglītības un kultūras centri, kuri strādā Eiropas interešu 
jomās, ir vērtīgs resurss Eiropas iestādēm un plašākai sabiedrībai; apliecina tiem savu 
nepārprotamo nodomu saglabāt pašreizējo izdevumu līmeni un apsvērt finansējuma 
palielināšanu gadījumos, kas ir īpaši svarīgi saistībā ar Eiropas nākotni.

  
1 Minētās dienas pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2005)0126, D punkts.


