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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā 2007. gada 21. un 22. jūnija Briseles Eiropadome nolēma sasaukt Valdību 
konferenci (IGC), kuras uzdevums būtu saskaņā ar Eiropadomes norādījumiem izstrādāt 
t. s. Reformas līguma projektu;

B. tā kā 2007. gada 7. jūnija rezolūcijā par ceļvedi Eiropas Savienības konstitucionālajā 
procesā Parlaments uzsvēra, ka pilsoņu līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības 
politiskajā dzīvē un sabiedrības iesaistīšana ir Eiropas Savienības tālākas attīstības 
vadošie principi1;

C. tā kā programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķis ir sekmēt aktīvu Eiropas pilsonību, atbalstīt 
darbības un iestādes, kas dod iedzīvotājiem iespēju iesaistīties un līdzdarboties aizvien 
saliedētākas Eiropas veidošanā, kā arī nostiprināt Eiropas identitāti2,

1. atgādina, ka saziņas un izglītības programmas ir īpaši nozīmīgas, lai palielinātu 
informētību un iedzīvotāju iesaistīšanos Eiropas Savienības politiskajā sistēmā, un ka 
saistībā ar Reformas līgumu, kuru, visticamāk, pieņems plānotā Valdību konference, būs 
jāveic daudz saziņai ar Eiropas iedzīvotājiem paredzētu pasākumu, lai izskaidrotu 
institucionālās un politiskās priekšrocības, kas tiek no tā gaidītas;

2. atgādina, ka saziņas un informācijas programmu pasākumi ir atkarīgi no institucionālas 
struktūras, kam tiek sniegts ilgtspējīgs finansiālais atbalsts, lai segtu konkrētu atlasītu 
akadēmisku institūtu, fondu (tostarp politisko partiju izveidoto fondu), sociālo partneru 
un citu pilsoniskās sabiedrības dalībnieku darbības izdevumus;

3. atzīmē, ka, lai gan kopumā 2008. gada provizoriskais budžeta projekts (PBP) saistību 
izteiksmē ir pieaudzis par 2 % salīdzinājumā ar 2007. gada budžetu, 2008. gada PBP 
3.b izdevumu kategorija („Pilsonība”) ir vienīgā, kurai paredzētie līdzekļi ir ievērojami 
samazināti (saistības samazinātas par 8 % salīdzinājumā ar 2007. gada budžetu); uzskata, 
ka laikā, kad būtiski mainās Eiropas Savienības institucionālā uzbūve, šīs summas, kas 
cita starpā paredzētas arī informācijas sniegšanai par Eiropas Savienību, ir nepietiekamas 
un tās ir ievērojami jāpalielina;

4. apņemas izstrādāt pārredzamu un taisnīgu Eiropas politisko fondu finansēšanas sistēmu, 
pamatojoties uz Komisijas 2007. gada ... jūnijā iesniegto priekšlikumu pārskatīt lēmumu 
par Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu3, un piešķirt šim pasākumam līdzekļus, 
kas nepieciešami nosprausto politisko mērķu sasniegšanai;

5. apņemas pastiprināt pūles, lai izveidotu īstu Eiropas publisko telpu, tostarp izveidotu un 
  

1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0234 (9. un 13. punkts).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra lēmums Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību 
(OV L 378, 27.12.2006., 32. lpp.).
3 ...
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pienācīgi finansētu Parlamenta apmeklētāju centru un interneta televīzijas programmu, 
un aicina Padomi savā saziņas politikā darīt to pašu.
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