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Τροπολογία 1
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη αρκετά ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την 
τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, στα 
οποία εξετάζεται η κοινωνία των 
πολιτών,

Or. de

Τροπολογία 2
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ακρόαση με την 
κοινωνία των πολιτών της 3ης Ιουνίου 
2008,

Or. de

Τροπολογία 3
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A. εκτιμώντας ότι μία δημοκρατική και 
εγγύς στους πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϋποθέτει μία στενή συνεργασία των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών με την κοινωνία των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

Or. de

Τροπολογία 4
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (γίνεται Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα))

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. έχοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών των κρατών μελών στο διάλογο και 
στη συνεργασία με τους πολίτες και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορέσουν οι πολίτες να 
δραστηριοποιηθούν ως προς τη 
νομοθετική διαδικασία και οι αρχές να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε όλα τα 
επίπεδα,

-Αα.. έχοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών στο διάλογο και στη συνεργασία με 
τους πολίτες και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν 
οι πολίτες να δραστηριοποιηθούν στη 
νομοθεσία και τη διακυβέρνηση σε όλα τα 
επίπεδα,

(Αιτιολογική σκέψη Γ γίνεται Αιτιολογική 
σκέψη -Αα)

Or. xm

Τροπολογία 5
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. έχοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται ένας 
ενιαίος, παγκοσμίως αποδεκτός 
προσδιορισμός της έννοιας "διάλογος 
των πολιτών", και ότι επιπλέον συγχέεται 
συχνά με τον κοινωνικό διάλογο,

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 6
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. έχοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται ένας 
ενιαίος, παγκοσμίως αποδεκτός 
προσδιορισμός της έννοιας "διάλογος 
των πολιτών", και ότι επιπλέον συγχέεται 
συχνά με τον κοινωνικό διάλογο,

E. έχοντας υπόψη ότι ο όρος "κοινωνία 
των πολιτών" αναφέρεται στο μεγάλο 
αριθμό μη κυβερνητικών και μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν 
συσταθεί από πολίτες, αυτοβούλως, που 
έχουν παρουσία στη δημόσια ζωή, 
εκφράζοντας ενδιαφέροντα, ιδέες και 
ιδεολογίες των μελών τους ή άλλων, που 
βασίζονται σε ηθικές, πολιτισμικές, 
πολιτικές, επιστημονικές θρησκευτικές ή 
φιλανθρωπικές πεποιθήσεις,

Or. en

Τροπολογία 7
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που 
διαδραματίζει ο διάλογος των πολιτών 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, 
ιδιαίτερα για την προώθηση και διάδοση 
των δραστηριοτήτων και στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία 
δικτύου ευρωπαϊκής συνεργασίας και την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής  ταυτότητας και 
αλληλεγγύης στην κοινωνία των πολιτών·

2. υπογραμμίζει ότι η κοινωνία των 
πολιτών στην Ευρώπη διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 
διαδικασία ολοκλήρωσης, μεταφέροντας 
θέσεις και απαιτήσεις των πολιτών της 
Ένωσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εμπειρογνωμοσύνης, η οποία τίθεται στη 
διάθεση των θεσμικών οργάνων από την 
πλευρά της κοινωνίας των πολιτών, και 
υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που 
διαδραματίζει ο διάλογος των πολιτών 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, 
ιδιαίτερα για την προώθηση και διάδοση 
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των δραστηριοτήτων και στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία 
δικτύου ευρωπαϊκής συνεργασίας και την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής  ταυτότητας και 
αλληλεγγύης στην κοινωνία των πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 8
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς  και τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
των κρατών μελών να αξιοποιήσουν 
πλήρως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
καθώς και τον κατάλογο των καλών 
πρακτικών για να αναπτύξουν το διάλογο 
με τους πολίτες και με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

6. καλεί τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς  και τις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
των κρατών μελών να αξιοποιήσουν
πλήρως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
καθώς και τον κατάλογο των καλών
πρακτικών για να αναπτύξουν το διάλογο
με τους πολίτες και με τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί, 
ειδικότερα, ότι τα γραφεία πληροφοριών 
του ΕΚ σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 
προώθηση, οργάνωση και διαχείριση 
δημοσίων συζητήσεων που 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον ετησίως 
μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
σε αυτό το κράτος μέλος, και τονίζει τη 
σημασία της τακτικής συμμετοχής των 
μελών του, τόσο από το ενεχόμενο κράτος 
μέλος όσο και από άλλα κράτη μέλη σε 
αυτές τις δημόσιες συζητήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 9
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  να παράσχουν 
εγγυήσεις ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, 
άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
ενεργά, χωρίς διακρίσεις και με τα ίδια 
δικαιώματα, στο διάλογο των πολιτών· 
είναι της άποψης ότι η δραστηριότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση της 
ιδέας της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να αποτελέσει παράδειγμα 
για τη διάδοση της ιδέας αυτής τόσο στα 
κράτη μέλη όσο και εκτός της Ένωσης·

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  να παράσχουν 
εγγυήσεις ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, 
άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι, 
κάτοικοι πόλεων και της υπαίθρου θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
ενεργά, χωρίς διακρίσεις και με τα ίδια 
δικαιώματα, στο διάλογο των πολιτών· και, 
ειδικότερα, ότι μέλη γλωσσικών 
μειονοτήτων θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τις τοπικές τους γλώσσες 
σε τέτοιες δημόσιες συζητήσεις· είναι της 
άποψης ότι η δραστηριότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση της 
ιδέας της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να αποτελέσει παράδειγμα 
για τη διάδοση της ιδέας αυτής τόσο στα 
κράτη μέλη όσο και εκτός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 10
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπονήσουν 
κοινές, ενιαίες και διαφανείς αρχές και να 
προσδιορίσουν μηχανισμούς και 
διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 
διαλόγου των πολιτών, σύμφωνα με τις " 
γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές 
για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων 

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουν σε 
μία διοργανική συμφωνία δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τον διορισμό 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
μεθόδους για τη διαμόρφωση 
διαβουλεύσεων και τη χρηματοδότησή 
τους, σύμφωνα με τις " γενικές αρχές και 
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μερών από την Επιτροπή"1· ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών 
από την Επιτροπή"1·

Or. de

Τροπολογία 11
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να  εκπονήσουν 
κοινές, ενιαίες και διαφανείς αρχές και να 
προσδιορίσουν μηχανισμούς και 
διαδικασίες για τη διεξαγωγή του διαλόγου 
των πολιτών, σύμφωνα με τις " γενικές 
αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών 
από την Επιτροπή"1·

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να  εκπονήσουν 
κοινές, ενιαίες και διαφανείς αρχές και να 
προσδιορίσουν μηχανισμούς και 
διαδικασίες για τη διεξαγωγή του διαλόγου 
των πολιτών, σύμφωνα με τις " γενικές 
αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών 
από την Επιτροπή"1· επισημαίνει, για το 
σκοπό αυτό, ότι όλα τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ πρέπει να τηρούν ενημερωμένα 
μητρώα όλων των σχετικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ανεξαρτήτως 
εάν δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη 
και/ή εστιάζουν στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 a (νέα)

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή, COM(2002)0704 τελικό.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογίαt

9α. καλεί το Προεδρείο να εξετάσει 
τρόπους ενίσχυσης του δυναμικού της 
κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
συμμετάσχει πιο αποτελεσματικά, και σε 
ευρύτερο μέτωπο, στην προετοιμασία των 
κοινοβουλευτικών εκθέσεων. Υποδεικνύει 
ότι τέτοια τακτική διαβούλευση με την 
κοινωνία των πολιτών μπορεί να έχει τη 
μορφή ενός "έγκαιρου συναγερμού": 
ειδοποίηση στους οικείους 
ενδιαφερομένους μιας επικείμενης 
έκθεσης στη φάση που μία έκθεση 
παραπέμπεται σε επιτροπή. Επισημαίνει 
ότι αυτό θα παράσχει μία ευκαιρία στους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών να 
υποβάλλουν τις απόψεις τους για το εν 
λόγω θέμα εγγράφως εγκαίρως για αυτούς 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο 
τελικό σχέδιο. Σημειώνει ότι συχνά, 
μικροί φορείς της κοινωνίας των πολιτών 
έχουν περιορισμένους πόρους για να 
ενημερώνουν όσον αφορά τις 
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου οι 
οποίες είναι οικείες σε αυτούς, και ένας 
πιο προορατικός ρόλος του Κοινοβουλίου 
απαιτείται προκειμένου να ενισχυθεί 
ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 13
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  να αναπτύξουν το 
διάλογο των πολιτών σε όλους τους τομείς 
της ευρωπαϊκής πολιτικής κατά τρόπο 

10. καλεί τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης  να καταστήσουν το
διάλογο των πολιτών μία κεντρική 
δραστηριότητα για όλες τις γενικές 
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διαφανή και διατηρώντας πλήρως της 
ισορροπία μεταξύ του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα·

διευθύνσεις της Επιτροπής, όλες τις 
ομάδες εργασίας του Συμβουλίου στο 
Συμβούλιο Υπουργών και όλες τις 
επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατά τρόπο διαφανή και διατηρώντας 
πλήρως της ισορροπία μεταξύ του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα·

Or. de

Τροπολογία 14
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11.καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν 
στενότερα μεταξύ τους στους τομείς της 
ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών και 
της προώθησης μιας ενεργούς 
ευρωπαϊκής συμπεριφοράς εκ μέρους των 
πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βελτίωση της επικοινωνίας, της 
διαβίβασης πληροφοριών και του 
συντονισμού των δραστηριοτήτων τους 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τον 
πληθυσμό·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 15
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογίαt

11. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν 
στενότερα μεταξύ τους στους τομείς της 

11. καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν 
στενότερα μεταξύ τους στους τομείς της 
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ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών και 
της προώθησης μιας ενεργούς ευρωπαϊκής 
συμπεριφοράς εκ μέρους των πολιτών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση 
της επικοινωνίας, της διαβίβασης 
πληροφοριών και του συντονισμού των 
δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης με τον πληθυσμό·

ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών και 
της προώθησης μιας ενεργούς ευρωπαϊκής 
συμπεριφοράς εκ μέρους των πολιτών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση 
της επικοινωνίας, της διαβίβασης 
πληροφοριών και του συντονισμού των 
δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης με τον πληθυσμό· σημειώνει 
ότι στο πλαίσιο αυτό, τακτικές 
συναντήσεις μεταξύ της κοινωνίας των 
πολιτών και επιτρόπους σε δημόσιες 
συζητήσεις στα κράτη μέλη θα είναι 
ιδιαίτερα επιθυμητές ως ένας τρόπος για 
τη μείωση του παρατηρούμενου 
χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των 
πολιτών της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 16
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15.υπογραμμίζει τη σημασία των 
επαγγελματικών σφυγμομετρήσεων της 
ευρωπαϊκής γνώμης υπό το πρίσμα της 
εντόπισης και κατανόησης των αναγκών 
και προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών 
εις ό, τι αφορά τη λειτουργία της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 17
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει  τη σημασία των 
επαγγελματικών σφυγμομετρήσεων της 
ευρωπαϊκής γνώμης υπό το πρίσμα της 
εντόπισης και κατανόησης των αναγκών 
και προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών 
εις ό, τι αφορά τη λειτουργία της Ένωσης·

15. υπογραμμίζει  τη σημασία των 
επαγγελματικών σφυγμομετρήσεων της 
ευρωπαϊκής γνώμης υπό το πρίσμα της 
εντόπισης και κατανόησης των αναγκών 
και προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών 
εις ό, τι αφορά τη λειτουργία της Ένωσης· 
καλεί και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
την κοινωνία των πολιτών στα κράτη 
μέλη να έχουν υπόψη τους αυτές τις 
προσδοκίες στις αλληλεξαρτήσεις και 
συζητήσεις τους

Or. en

Τροπολογία 18
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές των κρατών μελών να 
υποστηρίξουν το διάλογο των πολιτών, 
ιδιαίτερα σε εκείνα τα κράτη και τις 
περιφέρειες καθώς και σ' εκείνους τους 
τομείς όπου ο διάλογος αυτός δεν έχει 
ακόμα αναπτυχτεί πλήρως ή δεν έχει 
καθιερωθεί σε επαρκή βαθμό·

16. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές των κρατών μελών να 
υποστηρίξουν το διάλογο των πολιτών, 
ιδιαίτερα σε εκείνα τα κράτη και τις 
περιφέρειες καθώς και σ' εκείνους τους 
τομείς όπου ο διάλογος αυτός δεν έχει 
ακόμα αναπτυχτεί πλήρως ή δεν έχει 
καθιερωθεί σε επαρκή βαθμό· καλεί 
περαιτέρω τους φορείς να προωθήσουν 
ενεργά την ανάπτυξη της περιφερειακής 
διαλειτουργικότητας της κοινωνίας των 
πολιτών μεταξύ των κρατών μελών, και 
διαμεθοριακές πρωτοβουλίες· η 
συγκρότηση ομάδων των κρατών μελών 
θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί ως ένας 
τρόπος προώθησης για την ανταλλαγή 
ιδεών και εμπειριών εντός της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 19
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογίαt

19. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πραγματοποίηση του διαλόγου με τους 
πολίτες σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό απαιτεί 
ανάλογους χρηματοδοτικούς πόρους, καλεί 
τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους για 
τη διοργάνωσή του φορείς να 
μεριμνήσουν για την κατάλληλη 
χρηματοδοτική του υποστήριξη·

19. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πραγματοποίηση του διαλόγου με τους
πολίτες σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό απαιτεί 
ανάλογους χρηματοδοτικούς πόρους, για 
το λόγο αυτό ενθαρρύνει με έμφαση τα 
θεσμικά όργανα, να εξετάσουν τη 
δυνατότητα δημιουργίας ενός "Ταμείου 
της Κοινωνίας των Πολιτών" 
προκειμένου να διασφαλίσουν τους 
οικονομικούς πόρους της πλήρους  και 
ευρείας συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι πέραν του διαλόγου με 
την κοινωνία των πολιτών είναι επίσης 
απαραίτητος ένας ανοικτός, διαφανής και 
τακτικός διάλογος της Ένωσης με τις 
εκκλησίες και τις θρησκευτικές 
κοινότητες, όπως προβλέπεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en
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Τροπολογία 21
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. συνιστά στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, να διαθέσουν από κοινού 
πληροφορίες σχετικά με την 
αντιπροσωπευτικότητα και τα πεδία 
δραστηριότητας οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη, 
παραδείγματος χάριν μία δημόσια και 
χρηστική τράπεζα δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 22
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία 
πρόταση για τα ευρωπαϊκά σωματεία, 
προκειμένου οι ευρωπαϊκές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν 
να καταφεύγουν σε μία κοινή νομική 
βάση·

Or. de
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