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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

A. Considerando que os resultados negativos dos referendos sobre o Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa em dois Estados-Membros fundadores demonstram a 
necessidade persistente de debate político e de informação de carácter educativo no 
domínio constitucional;

B. Considerando que o Parlamento Europeu, sendo a instituição mais aberta e a única 
directamente eleita, tem agora uma responsabilidade particular na prossecução do 
processo de ratificação do Tratado e na apresentação objectiva da qualidade dos 
compromissos alcançados na Conferência Intergovernamental de Bruxelas de Junho de 
2004,

C. Considerando que a pausa para reflexão deverá ser utilizada para procurar opções que 
preservem o desenvolvimento político de uma União Europeia forte que partilhe os 
mesmos objectivos,

D. Considerando que o Parlamento sublinhou, na sua anterior Resolução de 13 de Março de 
2005, sobre o orçamento para 2006 e o Relatório sobre a Estratégia Política Anual da 
Comissão, que o orçamento de 2006 desempenha um papel essencial para "garantir a 
continuidade das acções e como instrumento de ligação para o programa plurianual 
pós-2006"1

1. Manifesta a sua intenção de reforçar os seus próprios meios, assim como outros 
instrumentos financeiros, para melhorar a cobertura mediática dos assuntos europeus, 
tendo em devida conta a relação de custo-benefício e o número provável de cidadãos 
interessados, incluindo não só o debate constitucional, mas também outras questões de 
interesse imediato para os cidadãos que são decididas a nível europeu; decide melhorar a 
acessibilidade audiovisual das suas próprias actividades para além dos períodos de sessão, 
de forma a incluir comissões e audições;

2. Continua a prestar o seu apoio aos organismos académicos e grupos de reflexão que 
trabalham no domínio constitucional europeu, mas solicita à Comissão que se concentre 
mais sobre as actividades destinadas directamente a não especialistas e a líderes de 
opinião;

3. Apoia os programas e campanhas de informação da Comissão no contexto do debate sobre 
o futuro da Europa e salienta que os meios financeiros afectados a tais programas são 
diminutos em comparação com muitas outras actividades da UE; considera, portanto, que 
os montantes propostos para alguns destes programas são insuficientes para informar 
eficientemente 450 milhões de cidadãos europeus sobre as questões que estão em jogo na 
evolução constitucional da Europa;

  
1 Textos aprovados nessa data, P6_TA-PROV(2005)0126, considerando D.



PE 360.211v01-00 4/4 PA\572808PT.doc

PT

4. Salienta que os geralmente pequenos centros educativos e culturais que trabalham em 
domínios de interesse europeu constituem um recurso valioso para as instituições 
europeias, assim como para o público mais vasto; assegura-os da sua clara intenção de 
manter o nível actual de despesas e de examinar a possibilidade de aumentar o 
financiamento relativamente aos casos que representem interesse excepcional para o 
futuro da Europa.


