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Pozměňovací návrh 1
Jo Leinen

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na několik usnesení
Evropského parlamentu během 
probíhající funkčního období, které se 
týkají občanské společnosti,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Jo Leinen

Návrh usnesení
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na slyšení se zástupci 
občanské společnosti uskutečněné dne 3.
června 2008,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Jo Leinen

Návrh usnesení
Právní východisko -A (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že demokratická a 
na občany orientovaná Evropská unie 
předpokládá úzkou spolupráci evropských 
orgánů a členských států s občanskou 
společností na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, 
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Or. de

Pozměňovací návrh 4
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (stává se bodem odůvodnění –Aa (nové))

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že připravenost 
evropských, vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánů členských států vést 
dialog a spolupracovat s občany 
a organizacemi občanské společnosti je 
základním předpokladem jejich zapojení 
do procesu tvorby právních předpisů 
a řádné správy věcí veřejných na každé
úrovni,

-Aa. vzhledem k tomu, že připravenost 
evropských, vnitrostátních, regionálních a 
místních orgánů v členských státech vést 
dialog a spolupracovat s občany a 
organizacemi občanské společnosti je 
základním předpokladem jejich zapojení se 
do procesu legislativní činnosti a správy 
věcí veřejných na všech úrovních,

(bod odůvodnění C se stává bodem 
odůvodnění –Aa)

Or. xm

Pozměňovací návrh 5
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že neexistuje žádná 
obecně přijímaná definice občanského 
dialogu, který dokonce bývá nesprávně 
ztotožňován se sociálním dialogem,

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 6
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že neexistuje žádná 
obecně přijímaná definice občanského 
dialogu, který dokonce bývá nesprávně 
ztotožňován se sociálním dialogem,

E. vzhledem k tomu, že pojem „občanská 
společnost“ se vztahuje na velký počet 
nevládních a nevýdělečných organizací 
založených občany dle jejich svobodného 
rozhodnutí, které jsou zastoupeny ve 
veřejném životě, vyjadřují zájmy, 
myšlenky a ideologie svých členů nebo 
jiných osob, zakládají se na etických, 
kulturních, politických, vědeckých, 
náboženských nebo filantropických 
kritériích,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje závažnost a význam 
informativních a popularizačních funkcí 
občanského dialogu, především při 
podpoře a zprostředkovávání opatření 
a cílů Evropské unie, při vytváření sítě 
spolupráce v Evropě a při posilování 
evropské identity a identifikace občanské 
společnosti;

2. podtrhuje, že občanská společnost v 
Evropě hraje důležitou roli v evropském 
integračním procesu tím, že předkládá 
postoje a požadavky občanek a občanů 
EU evropským orgánům; vyzdvihuje 
význam znalosti problematiky, kterou 
občanská společnost dává k dispozici 
orgánům, zdůrazňuje závažnost a význam 
informativních a popularizačních funkcí 
občanského dialogu, především při 
podpoře a zprostředkovávání opatření 
a cílů Evropské unie, při vytváření sítě 
spolupráce v Evropě a při posilování 
evropské identity a identifikace občanské 
společnosti;
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Pozměňovací návrh 8
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá orgány Evropské unie 
a vnitrostátní, regionální a místní orgány 
v členských státech, aby stávající právní 
rámce a katalog osvědčených postupů 
využily co nejlépe k rozvoji dialogu 
s občany i organizacemi občanské 
společnosti;

6. vyzývá orgány Evropské unie 
a vnitrostátní, regionální a místní orgány 
v členských státech, aby stávající právní 
rámce a katalog osvědčených postupů 
využily co nejlépe k rozvoji dialogu 
s občany i organizacemi občanské 
společnosti; zejména se domnívá, že by 
informační kanceláře EP v každém 
členském státě měly hrát aktivní roli při 
propagování, organizaci a řízení fór, které 
se alespoň jednou ročně konají za účasti 
Parlamentu a zástupců občanské 
společnosti v daném členském státě 
a zdůrazňuje význam pravidelné účasti 
svých poslanců na těchto fórech, a to jak 
z dotyčného členského státu, tak i z jiných 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá orgány Evropské unie, aby se 
postaraly o to, že se všichni občané EU –
ženy i muži, mladí i staří stejnou měrou –
budou moci na tomto dialogu aktivně, bez 
diskriminace a rovnoprávně podílet; 
upozorňuje na to, že Evropská unie musí 
v tomto smyslu přispět k uskutečňování 

8. vyzývá orgány Evropské unie, aby se 
postaraly o to, že se všichni občané EU –
ženy i muži, mladí i staří, z města nebo 
venkova stejnou měrou – budou moci na 
tomto dialogu aktivně, bez diskriminace 
a rovnoprávně podílet a zejména, aby 
mohli příslušníci jazykových menšin na 
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zásady rovnosti ženy a muže a při jejím 
prosazování uvnitř i mimo EU by měla jít 
příkladem;

takových fórech používat své mateřské 
jazyky; upozorňuje na to, že Evropská unie 
musí v tomto smyslu přispět 
k uskutečňování zásady rovnosti ženy 
a muže a při jejím prosazování uvnitř 
i mimo EU by měla jít příkladem;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
vypracovaly jednotné a transparentní 
zásady, mechanismy a postupy pro 
formování občanského dialogu a aby 
přitom dbaly sdělení Komise nazvaného 
„Směrem k posílení kultury konzultace 
a dialogu – obecné zásady a minimální 
standardy pro konzultace zúčastněných 
stran prováděné Komisí“;

9. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
uzavřely interinstitucionální dohodu, v níž 
budou zapracovány závazné pokyny pro 
jmenování zástupců občanské společnosti, 
metod pro uplatňování konzultací a jejich 
financování, a aby přitom dbaly sdělení 
Komise nazvaného „Směrem k posílení 
kultury konzultace a dialogu – obecné 
zásady a minimální standardy pro 
konzultace zúčastněných stran prováděné 
Komisí“1;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
vypracovaly jednotné a transparentní 

9. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
vypracovaly jednotné a transparentní 

                                               
1 Sdělení Komise nazvané „Směrem k posílení kultury konzultace a dialogu – obecné zásady a minimální 
standardy pro konzultace zúčastněných stran prováděné Komisí“ KOM(2002)0704 v konečném znění.
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zásady, mechanismy a postupy pro 
formování občanského dialogu a aby 
přitom dbaly sdělení Komise nazvaného 
„Směrem k posílení kultury konzultace 
a dialogu – obecné zásady a minimální 
standardy pro konzultace zúčastněných 
stran prováděné Komisí“;

zásady, mechanismy a postupy pro 
formování občanského dialogu a aby 
přitom dbaly sdělení Komise nazvaného 
„Směrem k posílení kultury konzultace 
a dialogu – obecné zásady a minimální 
standardy pro konzultace zúčastněných 
stran prováděné Komisí“1; zdůrazňuje, že 
by všechny orgány EU měly za tímto 
účelem vést aktualizované rejstříky všech 
příslušných nevládních organizací, ať už 
činných v členských státech a/nebo 
zaměřené na orgány EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá předsednictvo, aby 
přezkoumalo způsoby posílení potenciálu 
občanské společnosti podílet se větší 
měrou a v širším rozsahu na přípravě 
parlamentních zpráv. Navrhuje, aby 
takové pravidelné konzultování občanské 
společnosti mělo podobu „včasného 
varování“:oznámení příslušným 
zainteresovaným subjektům 
o nadcházející zprávě ve fázi, kdy je tato 
zpráva předkládána výboru. Zdůrazňuje, 
že by to činitelům občanské společnosti 
poskytlo příležitost vyjádřit se k dané 
otázce písemně v dostatečném časovém 
předstihu tak, aby mohla být zohledněna 
v konečném znění návrhu. poznamenává,
že činitelé menších občanských 
společností mají omezené zdroje pro 
získávání informací o činnostech 

                                                                                                                                                  
1 Sdělení Komise: Sdělení Komise nazvané „Směrem k posílení kultury konzultace a dialogu – obecné zásady a 
minimální standardy pro konzultace zúčastněných stran prováděné Komisí“ KOM(2002)0704 v konečném znění.
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Parlamentu, které jsou pro ně důležité, 
a je třeba, aby Parlament projevil větší 
iniciativu s cílem posílit širší účast 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
rozvíjely občanský dialog ve všech 
oblastech politiky EU a přitom dbaly na 
zásadu transparentnosti a na udržení 
rovnováhy mezi veřejným a soukromým 
sektorem;

10. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
vedly občanský dialog o průřezové otázce 
týkající se všech generálních ředitelství 
Komise, všech poradních skupin Rady a 
všech výborů Evropského parlamentu, a 
přitom dbaly na zásadu transparentnosti a 
na udržení rovnováhy mezi veřejným 
a soukromým sektorem;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá orgány Evropské unie, aby při 
zajišťování lepší komunikace, koordinace 
a lepšího toku informací, pokud jde 
o opatření EU týkající se konzultace se 
společností, usilovaly při budování 
občanského dialogu v Evropě o užší 
spolupráci a aby aktivně zastupovaly 
evropské stanovisko ve vztahu k občanům 
EU;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 15
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá orgány Evropské unie, aby při 
zajišťování lepší komunikace, koordinace 
a lepšího toku informací, pokud jde 
o opatření EU týkající se konzultace se 
společností, usilovaly při budování 
občanského dialogu v Evropě o užší 
spolupráci a aby aktivně zastupovaly 
evropské stanovisko ve vztahu k občanům 
EU;

11. vyzývá orgány Evropské unie, aby při 
zajišťování lepší komunikace, koordinace 
a lepšího toku informací, pokud jde 
o opatření EU týkající se konzultace se 
společností, usilovaly při budování 
občanského dialogu v Evropě o užší 
spolupráci a aby aktivně zastupovaly 
evropské stanovisko ve vztahu k občanům 
EU; v této souvislosti poznamenává, že 
pravidelná setkávání občanské společnosti 
a členů Komise na fórech v členských 
státech by byla velmi vhodným způsobem 
jak zmenšit viditelnou propast vnímanou 
mezi EU a občany Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje zejména na význam 
profesionálních průzkumů veřejného 
mínění v Evropě ohledně identifikace 
a lepšího pochopení potřeb a očekávání 
občanů EU, pokud jde o fungování Unie;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 17
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje zejména na význam 
profesionálních průzkumů veřejného 
mínění v Evropě ohledně identifikace 
a lepšího pochopení potřeb a očekávání 
občanů EU, pokud jde o fungování Unie;

15. upozorňuje zejména na význam 
profesionálních průzkumů veřejného 
mínění v Evropě ohledně identifikace 
a lepšího pochopení potřeb a očekávání 
občanů EU, pokud jde o fungování Unie; 
vyzývá jak orgány EU, tak i občanskou 
společnost v členských státech, aby na tato 
očekávání pamatovaly při svých 
interakcích a rozpravách;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá vnitrostátní, regionální a místní 
orgány v členských státech, aby 
podporovaly občanský dialog, především 
v těch zemích a regionech a v těch 
oblastech, v nichž není ještě plně rozvinut 
nebo uveden do praxe;

16. vyzývá vnitrostátní, regionální a místní 
orgány v členských státech, aby 
podporovaly občanský dialog, především 
v těch zemích a regionech a v těch 
oblastech, v nichž není ještě plně rozvinut 
nebo uveden do praxe; dále vyzývá tyto 
orgány, aby aktivně prosazovaly rozvoj 
regionální interaktivity občanské 
společnosti mezi členskými státy, 
přeshraniční iniciativy; měly by být také 
přezkoumány způsoby vytváření seskupení 
členských států jako způsobu propagování 
výměny myšlenek a zkušeností v rámci 
EU; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. poukazuje na to, že pro dialog s občany 
na všech úrovních – evropské, vnitrostátní, 
regionální i místní – jsou potřebné 
odpovídající finanční prostředky a vyzývá 
orgány, které se tohoto dialogu účastní 
a odpovídají za něj, aby zajistily jeho 
dostatečné financování;

19. poukazuje na to, že pro dialog s občany 
na všech úrovních – evropské, vnitrostátní, 
regionální i místní – jsou potřebné 
odpovídající finanční prostředky; důrazně 
proto vyzývá orgány EU, aby prozkoumaly 
možnost zavedení „Fondu občanské 
společnosti“ s cílem zajistit finanční 
zdroje pro maximální a širokou účast 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že kromě dialogu 
s občanskou společností je také nezbytný 
otevřený, transparentní a pravidelný 
dialog Unie s církvemi a náboženskými 
společenstvími jak bylo navrhováno 
v Lisabonské smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. doporučuje orgánům EU, aby 
společně poskytly informace o 
charakteristických rysech a oblastech 
činností občanských společností v Evropě, 
např. ve formě přístupné a uživatelsky 
přátelské databáze;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Komisi, aby evropským 
sdružením předložila nový návrh, aby se 
evropské organizace občanské společnosti 
mohly opírat o společný právní základ;

Or. de
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