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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker negativna izida referenduma o Pogodbi o ustavi za Evropo v dveh ustanovnih državah 
članicah predstavljata nadaljnjo potrebo po politični razpravi in izobraževalnem 
obveščanju na področju Ustave,

B. ker Evropski parlament kot najbolj odprta in edina neposredno izvoljena institucija 
Evropske unije sedaj nosi posebno odgovornost za nadaljevanje postopka ratifikacije te 
pogodbe in za objektivno predstavitev kakovosti kompromisov, ki jih je dosegla 
Medvladna konferenca v Bruslju junija 2004,

C. ker bi se čas za premislek lahko uporabil za iskanje možnosti, ki bi zagotavljale politični 
razvoj močne Evropske unije, katere članice sledijo enakemu cilju,

D. ker je Parlament v svoji predhodni resoluciji o proračunu za leto 2006 in poročilu 
Komisije o letnem strateškem načrtovanju z dne 13. marca 2005 poudaril, da ima 
proračun za leto 2006 bistveno vlogo pri "zagotavljanju stalnosti ukrepov in služi kot 
premostitveni instrument za večletni program po letu 2006"1,

1. namerava okrepiti lastna sredstva kot tudi druge finančne instrumente, da bi izboljšal 
poročanje medijev o evropskih zadevah, ob ustreznem upoštevanju stroškovne 
učinkovitosti in verjetnega števila zainteresiranih državljanov, pri čemer bi poleg 
razprave o ustavi vključili tudi druga vprašanja, ki so neposredno v interesu državljanov 
in o katerih se odloča na evropski ravni; se zavezuje izboljšati avdio-vizualno dostopnost 
do lastnih dejavnosti in poleg delnih zasedanj vključiti tudi odbore in predstavitve;

2. še naprej podpira akademske institucije in ustvarjalne skupine na področju evropske 
ustave, vendar od poziva Komisijo, da se osredotoči bolj na dejavnosti, namenjene 
neposredno nestrokovnjakom in oblikovalcem javnega mnenja;

3. podpira programe in informacijske kampanje Komisije v okviru razprave o prihodnosti 
Evrope in poudarja, da so finančna sredstva, porabljena za take programe, neznatna v 
primerjavi z mnogimi drugimi dejavnostmi EU; zato sredstva, predlagana za nekatere od 
teh programov, ne zadostujejo za učinkovito obveščanje 450 milijonov evropskih 
državljanov o bistvu ustavnega razvoja Unije;

4. poudarja, da večinoma mali izobraževalni in kulturni centri, delujoči na področju 
evropskega interesa, predstavljajo dragocen vir za evropske institucije kot tudi za širšo 
javnost; jim zagotavlja, da je njegov namen ohraniti trenutno raven porabe in upoštevati 
povečanje sredstev v primerih, ki predstavljajo izreden interes za prihodnost Evrope.

  
1 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA-PROV(2005)0126, odstavek D.


