
PA\673402BG.doc PE 390.772v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по конституционни въпроси

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2007/2019(BUD)

26.6.2007

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на Комисията по конституционни въпроси

на вниманието на Комисията по бюджети

по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 
година
(С6-000/2007 - 2007/2019(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик по становище: Rihards Pīks



PE 390.772v01-00 2/4 PA\673402BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\673402BG.doc 3/4 PE 390.772v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата Комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че Европейският съвет в Брюксел на 21 и 22 юни 2007 г. реши да 
проведе Междуправителствена конференция, чиято задача ще бъде съставянето на 
Договор за изменение съгласно очертаната от Европейския съвет рамка,

Б. като има предвид, че в своята резолюция от 7 юни 2007 г. относно пътната карта за 
конституционния процес на Европейския съюз Парламентът подчерта, че 
„засилването на участието на гражданите в политическия живот на Европейския 
съюз” и „приобщаването на гражданското общество” са ръководни принципи за по-
нататъшното развитие на Европейския съюз1, 

В. като има предвид, че програмата „Европа за гражданите” има за свои цели 
насърчаването на активно европейско гражданство, поддържането на дейности и 
институции, които дават на гражданите възможността да взаимодействат и да 
участват в изграждането на все по-сближена Европа и в създаването на европейска 
идентичност2,

1. Припомня, че комуникационните и образователните програми са от изключително 
значение за засилване на интереса и участието на европейските граждани в 
политическата система на Европейския съюз и че Договорът за изменение, който се 
предполага, че ще бъде приет от предстоящата Междуправителствена конференция,
ще изисква много мерки, насочени към комуникацията с европейските граждани, с 
цел изясняване на институционалния и политически напредък, който се очаква, че 
ще донесе;

2. Отново заявява, че мерките в рамките на комуникационните и информационните 
програми зависят от една институционална структура, която разполага с устойчива 
финансова подкрепа за покриване на оперативни разходи за определени избрани 
академични институции, фондации ( в т.ч. тези на политическите партии), 
социалните партньори и други части на гражданското общество;

3. Отбелязва, че макар общият предварителен проектобюджет (ППБ) за 2008 г. (поети 
задължения) да е увеличен с 2% в сравнение с бюджета за 2007 г., функция 3б от 
ППБ за 2008 г. (Европейско гражданство) е единствената функция със значително 
намалено финансиране (около 8% по-малко бюджетни кредити за поети задължения
в сравнение с бюджета за 2007 г.); счита, че във времена на важни промени за 
институционалното устройство на Европейския съюз, в т.ч. информационните бюра
на Европейския съюз, тези суми са недостатъчни и трябва да бъдат значително 
увеличени;

  
1 Приети текстове, Р6_ТА(2007)0234 (параграфи 9 и 13).
2 Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване за 
периода 2007-2013 г. на програма „Европа за гражданите” за насърчаване на активно европейско 
гражданство (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32).
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4. Поема задължение да разработи прозрачна и справедлива система на финансиране 
на европейските политически фондации въз основа на решението, представено от 
Комисията на … юни 2007 г., относно преразглеждане на решението за 
финансиране на европейските политически партии1 и да осигури тази дейност със 
средствата, необходими за постигане на планираните политически цели;

5. Поема задължение да активизира собствените си усилия за създаване на истинско 
европейско публично пространство, в т.ч. създаване и достатъчно финансиране на 
новия си посетителски център и неговата уеб-базирана телевизионна програма и 
приканва Съвета да процедира по същия начин в собствените му области на 
комуникационна политика.

  
1 …
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