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Muudatusettepanek 1
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Kolmas a volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
praeguse ametiaja mõningaid 
resolutsioone, milles käsitletakse 
kodanikuühiskonda;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Kolmas b volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 3. juunil 2008 toimunud 
kuulamist kodanikuühiskonna osavõtul;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus -A (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-A. arvestades, et demokraatlik ja 
kodanikulähedane Euroopa Liit eeldab 
Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide 
tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga 
Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil;
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Or. de

Muudatusettepanek 4
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C (muutub põhjenduseks -A a (uus))

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Euroopa Liidu ning selle
liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja 
kohalike institutsioonide avatus dialoogiks 
ja koostööks kodanike ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega on 
põhiline eeldus nende kaasamiseks õiguse 
ja hea valitsemistava väljakujundamisse
kõikidel tasanditel;

-A a. arvestades, et Euroopa, riiklike, 
piirkondlike ja kohalike institutsioonide 
avatus dialoogiks ja koostööks kodanike 
ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega on põhiline eeldus 
nende kaasamiseks õigusloomesse ja
valitsemisse kõikidel tasanditel;

(Põhjendus C muutub põhjenduseks -A a)

Or. xm

Muudatusettepanek 5
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et ei ole üksmeelt 
kodanikuühiskonna dialoogi sisu osas ja 
seda dialoogi samastatakse ekslikult 
koguni sotsiaaldialoogiga;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 6
Sirpa Pietikäinen

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et ei ole üksmeelt 
kodanikuühiskonna dialoogi sisu osas ja 
seda dialoogi samastatakse ekslikult 
koguni sotsiaaldialoogiga;

E. arvestades, et mõiste 
„kodanikuühiskond” viitab suurele arvule 
valitsusvälistele ja mittetulunduslikele, 
kodanike poolt vabatahtlikult asutatud 
organisatsioonidele, mis on esindatud 
avalikus elus, väljendades oma liikmete 
või teiste isikute huvisid, ideid ja 
ideoloogiaid, mille aluseks on eetilised, 
kultuurilised, poliitilised, teaduslikud, 
usulised või heategevuslikud kaalutlused;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab kodanikuühiskonna dialoogi 
informatiivsete ja avalikkusele suunatud 
funktsioonide kaalu ja tähtsust, seda eriti 
Euroopa Liidu meetmete ja püstitatud 
eesmärkide edendamisel ning 
vahendamisel, Euroopa koostöövõrgustiku 
loomisel ning Euroopa identiteedi ja 
kuuluvustunde tugevdamisel 
kodanikuühiskonnas;

2. rõhutab, et Euroopa kodanikuühiskond 
mängib olulist rolli Euroopa 
integratsiooniprotsessis, esitades liidu 
kodanike seisukohti ja nõudmisi Euroopa 
institutsioonidele; rõhutab 
kodanikuühiskonna poolt institutsioonide 
käsutusse antava kompetentsi tähtsust 
ning rõhutab kodanikuühiskonna dialoogi 
informatiivsete ja avalikkusele suunatud 
funktsioonide kaalu ja tähtsust, seda eriti 
Euroopa Liidu meetmete ja püstitatud 
eesmärkide edendamisel ning 
vahendamisel, Euroopa koostöövõrgustiku 
loomisel ning Euroopa identiteedi ja 
kuuluvustunde tugevdamisel 
kodanikuühiskonnas;

Or. de
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Muudatusettepanek 8
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kutsub Euroopa Liidu institutsioone ning 
liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võimalikult 
hästi kasutama olemasolevat 
õigusraamistikku ja kõiki häid tavasid 
dialoogi edendamiseks kodanike ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega;

6. kutsub Euroopa Liidu institutsioone ning 
liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võimalikult 
hästi kasutama olemasolevat 
õigusraamistikku ja kõiki häid tavasid 
dialoogi edendamiseks kodanike ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega; 
on eelkõige seisukohal, et Euroopa 
Parlamendi infobürood igas liikmesriigis 
peaksid etendama aktiivset rolli Euroopa 
Parlamendi ning selle liikmesriigi 
kodanikuühiskonna esindajate vahel 
vähemalt kord aastas toimuvate foorumite 
edendamisel, korraldamisel ja haldamisel, 
ning rõhutab oma nii asjaomasest 
liikmesriigist kui ka teistest 
liikmesriikidest pärit liikmete nendel 
foorumitel regulaarse osalemise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles 
hoolt kandma selle eest, et kõik Euroopa 
Liidu kodanikud – ühtviisi nii naised kui ka 
mehed, nii vanad kui ka noored – võiksid 
aktiivselt, diskrimineerimata ja 
võrdõiguslikena osaleda 
kodanikuühiskonna dialoogis; juhib 
tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peab 
selles seoses kaasa aitama naiste ja meeste 

8. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles 
hoolt kandma selle eest, et kõik Euroopa 
Liidu kodanikud – ühtviisi nii naised kui ka 
mehed, nii vanad kui ka noored, nii linna-
kui ka maainimesed – võiksid aktiivselt, 
diskrimineerimata ja võrdõiguslikena 
osaleda kodanikuühiskonna dialoogis ning 
eelkõige, et keeleliste vähemuste 
esindajatel oleks võimalik kasutada 
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võrdõiguslikkuse põhimõtte elluviimisele 
ja selle põhimõtte rakendamisel olema 
eeskujuks nii ELi sees kui ka väljaspool 
seda;

sellistel foorumitel oma emakeelt; juhib 
tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peab 
selles seoses kaasa aitama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte elluviimisele 
ja selle põhimõtte rakendamisel olema 
eeskujuks nii ELi sees kui ka väljaspool 
seda;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles 
kodanikuühiskonna dialoogi 
kujundamiseks välja töötama ühtseid ja 
läbipaistvaid põhimõtteid ning 
mehhanisme ja meetodeid, arvestades 
sealjuures komisjoni teatist 
„Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri 
edendamine – üldpõhimõtted ja 
miinimumnõuded komisjonipoolseks 
konsulteerimiseks huvitatud pooltega”1;

9. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
raames võtma vastu siduvaid suuniseid 
kodanikuühiskonna esindajate 
nimetamiseks, meetodeid
konsultatsioonide kujundamiseks ja otsust 
nende rahastamise kohta, arvestades 
sealjuures komisjoni teatist 
„Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri 
edendamine – üldpõhimõtted ja 
miinimumnõuded komisjonipoolseks 
konsulteerimiseks huvitatud pooltega”1;

Or. de

Muudatusettepanek 11
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

                                               
1 Komisjoni teatis „Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri edendamine – üldpõhimõtted ja miinimumnõuded 
komisjonipoolseks konsulteerimiseks huvitatud pooltega” KOM(2002)0704, lõplik.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles 
kodanikuühiskonna dialoogi 
kujundamiseks välja töötama ühtseid ja 
läbipaistvaid põhimõtteid ning 
mehhanisme ja meetodeid, arvestades 
sealjuures komisjoni teatist 
„Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri 
edendamine – üldpõhimõtted ja 
miinimumnõuded komisjonipoolseks 
konsulteerimiseks huvitatud pooltega”1;

9. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles 
kodanikuühiskonna dialoogi 
kujundamiseks välja töötama ühtseid ja 
läbipaistvaid põhimõtteid ning 
mehhanisme ja meetodeid, arvestades 
sealjuures komisjoni teatist 
„Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri 
edendamine – üldpõhimõtted ja 
miinimumnõuded komisjonipoolseks 
konsulteerimiseks huvitatud pooltega”1; 
juhib tähelepanu, et sel eesmärgil peaksid 
kõik ELi institutsioonid pidama 
ajakohastatud registreid kõigi asjaomaste 
valitsusväliste organisatsioonide kohta, 
mis tegutsevad liikmesriikides ja/või on 
keskendunud ELi institutsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Sirpa Pietikäinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. nõuab, et juhatus uuriks lähemalt 
võimalusi, kuidas arendada potentsiaali 
kodanikuühiskonna tulemuslikumaks 
osalemiseks, ja laiemalt peaks seda silmas 
parlamendi raportite ettevalmistamisel;
soovitab, et selline regulaarne 
kodanikuühiskonnaga konsulteerimine 
võiks kujuneda „varajaseks hoiatamiseks” 
– teateks asjaomastele sidusrühmadele 
eelseisvast raportist etapis, kui raport 
esitatakse parlamendikomisjonile; juhib 
tähelepanu, et see annaks 
kodanikuühiskonna osalistele võimaluse 

                                               
1 Komisjoni teatis „Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri edendamine – üldpõhimõtted ja miinimumnõuded 
komisjonipoolseks konsulteerimiseks huvitatud pooltega” KOM(2002)0704, lõplik.
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esitada oma arvamused kõnealuse teema 
kohta aegsasti kirjalikult, et võtta neid 
arvesse lõplikus eelnõus; märgib, et 
väiksematel kodanikuühiskonna osalistel 
on tihti piiratud ressursid enda Euroopa 
Parlamendi nende jaoks olulise 
tegevusega kursis hoidmiseks ja 
kodanikuühiskonna laiema osaluse 
edendamiseks peab parlament etendama 
ennetavamat roll;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub Euroopa Liidu institutsioone 
üles edendama kodanikuühiskonna 
dialoogi Euroopa Liidu kõikides 
poliitikavaldkondades, arvestades 
sealjuures läbipaistvuse põhimõtet ning 
hoides tasakaalus avaliku sektori ja 
erasektori vahekorda;

10. kutsub Euroopa Liidu institutsioone 
üles muutma kodanikuühiskonna dialoogi 
komisjoni kõikide peadirektoraatide, 
ministrite nõukogu kõikide töörühmade ja 
Euroopa Parlamendi kõikide komisjonide 
läbivaks ülesandeks, arvestades sealjuures 
läbipaistvuse põhimõtet ning hoides 
tasakaalus avaliku sektori ja erasektori 
vahekorda;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub Euroopa Liidu institutsioone 
üles tihendama koostööd tsiviilühiskonna 
dialoogi edendamisel ja ELi kodanike ees 

välja jäetud
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aktiivselt esindama Euroopa seisukohti, et 
tagada ühiskonnaga konsulteerimise 
meetmete osas parem suhtlus ja 
kooskõlastatus ning parem teabe 
liikumine;

Or. de

Muudatusettepanek 15
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub Euroopa Liidu institutsioone 
üles tihendama koostööd tsiviilühiskonna 
dialoogi edendamisel ja ELi kodanike ees 
aktiivselt esindama Euroopa seisukohti, et 
tagada ühiskonnaga konsulteerimise 
meetmete osas parem suhtlus ja 
kooskõlastatus ning parem teabe liikumine;

11. kutsub Euroopa Liidu institutsioone 
üles tihendama koostööd tsiviilühiskonna 
dialoogi edendamisel ja ELi kodanike ees 
aktiivselt esindama Euroopa seisukohti, et 
tagada ühiskonnaga konsulteerimise 
meetmete osas parem suhtlus ja 
kooskõlastatus ning parem teabe liikumine; 
märgib, et selles kontekstis oleksid väga 
soovitavad kodanikuühiskonna ja volinike 
vahelised regulaarsed kohtumised 
liikmesriikides korraldatavatel foorumitel, 
kui viis vähendada tajutavat lõhet ELi ja 
Euroopa kodanike vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab eriti Euroopas korraldatavate 
professionaalsete arvamusküsitluste 
tähtsust, et välja selgitada Euroopa Liidu 
kodanike vajadused ja ootused liidu 

välja jäetud
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toimimise suhtes ning neid paremini 
mõista;

Or. de

Muudatusettepanek 17
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab eriti Euroopas korraldatavate 
professionaalsete arvamusküsitluste 
tähtsust, et välja selgitada Euroopa Liidu 
kodanike vajadused ja ootused liidu 
toimimise suhtes ning neid paremini 
mõista;

15. rõhutab eriti Euroopas korraldatavate 
professionaalsete arvamusküsitluste 
tähtsust, et välja selgitada Euroopa Liidu 
kodanike vajadused ja ootused liidu 
toimimise suhtes ning neid paremini 
mõista; nõuab tungivalt, et nii ELi 
institutsioonid kui ka kodanikuühiskond 
liikmesriikides arvestaksid nende 
ootustega oma koostoimimisel ja 
aruteludes;

Or. en

Muudatusettepanek 18
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub liikmesriikide riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
toetama kodanikuühiskonna dialoogi, eriti 
nendes riikides ja piirkondades ning ka 
nendes valdkondades, kus seda dialoogi ei 
ole veel täiel määral arendatud või 
rakendatud;

16. kutsub liikmesriikide riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
toetama kodanikuühiskonna dialoogi, eriti 
nendes riikides ja piirkondades ning ka 
nendes valdkondades, kus seda dialoogi ei 
ole veel täiel määral arendatud või 
rakendatud; lisaks nõuab tungivalt, et 
nimetatud organid edendaksid aktiivselt 
kodanikuühiskonna piirkondlikku 
interaktiivsust liikmesriikide hulgas, 
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piiriüleseid algatusi; samuti tuleks uurida 
liikmesriikide rühmade moodustamist 
vahendina ideede ja kogemuste 
vahetamise edendamiseks ELi piires;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Sirpa Pietikäinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. juhib tähelepanu sellele, et dialoogi 
pidamiseks kodanikega on kõikidel 
tasanditel – üleeuroopalisel, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul – vaja rahalisi 
vahendeid ning kutsub dialoogis osalevaid 
ja selle eest vastutavaid asutusi üles tagama 
selleks piisav rahastamine;

19. juhib tähelepanu sellele, et dialoogi 
pidamiseks kodanikega on kõikidel 
tasanditel – üleeuroopalisel, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul – vaja rahalisi 
vahendeid; ergutab institutsioone seetõttu 
tugevalt kaaluma võimalust moodustada 
„kodanikuühiskonna fond”, et tagada 
kodanikuühiskonna täieliku ja laialdase 
osalemise majanduslikud vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Íñigo Méndez de Vigo

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. rõhutab, et peale dialoogi 
kodanikuühiskonnaga on vajalik ka liidu 
avatud, läbipaistev ja regulaarne dialoog 
kirikute ja usukogukondadega, nagu on 
ette nähtud Lissaboni lepinguga;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. soovitab Euroopa institutsioonidel 
teha ühiselt kättesaadavaks teave 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindavuse ja tegevusvaldkondade kohta 
Euroopas, näiteks avaliku ja 
kasutajasõbraliku andmebaasi kaudu;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 b. kutsub komisjoni üles esitama uut 
ettepanekut Euroopa ühingute kohta, et 
võimaldada Euroopa kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel tugineda ühisele 
õiguslikule alusele;

Or. de
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