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Tarkistus 1
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kaikki Euroopan 
parlamentin meneillään olevan 
lainsäädäntökauden aikana antamat 
päätöslauselmat, joissa käsitellään 
kansalaisyhteiskuntaa, 

Or. de

Tarkistus 2
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan 
kuulemisen 3. kesäkuuta 2008,

Or. de

Tarkistus 3
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että jotta Euroopan 
unioni voi olla demokraattinen ja lähellä 
kansalaisia, sen toimielinten ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
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tasolla, 

Or. de

Tarkistus 4
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (tuleva johdanto-osan -A a kappale (uusi))

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toimielinten sekä jäsenvaltioiden
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten avoin suhtautuminen 
vuoropuheluun ja yhteistyöhön 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa on perusedellytys sille, 
että ne voivat sitoutua 
lainsäädäntöprosessiin ja hyvän hallinnon 
toteutumiseen kaikilla tasoilla,

-A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toimielinten sekä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
avoin suhtautuminen vuoropuheluun ja 
yhteistyöhön kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 
on perusedellytys sille, että ne voivat 
sitoutua lainsäädäntöön ja hallintoon
kaikilla tasoilla,

(Johdanto-osan C kappaleesta tulee 
johdanto-osan -A a kappale)

Or. xm

Tarkistus 5
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
yhtä ainoaa yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää kansalaiskeskustelulle, ja 
katsoo lisäksi, että se sekoitetaan usein 
sosiaaliseen vuoropuheluun,

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 6
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että ei ole olemassa 
yhtä ainoaa yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää kansalaiskeskustelulle, ja 
katsoo lisäksi, että se sekoitetaan usein 
sosiaaliseen vuoropuheluun,

E. ottaa huomioon, että termi 
"kansalaisyhteiskunta" tarkoittaa suurta 
määrää kansalaisten omasta aloitteestaan 
perustamia hallituksesta riippumattomia 
ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, 
jotka osallistuvat julkiseen elämään ja 
valvovat jäsentensä tai muiden 
henkilöiden etuja sekä tuovat esiin heidän 
ajatuksiaan ja eettisiin, kulttuurisiin, 
poliittisiin, tieteellisiin, uskonnollisiin tai 
filantrooppisiin arvoihin perustuvia 
ideologioitaan, 

Or. en

Tarkistus 7
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa kansalaisvuoropuhelusta 
tiedottamisen painoarvoa ja merkitystä 
erityisesti Euroopan unionin toiminnan ja 
tavoitteiden edistämisen ja levittämisen 
yhteydessä, kun kyse on 
yhteistyöverkoston luomisesta Eurooppaan 
sekä eurooppalaisen identiteetin 
lujittamisesta ja yksilöimisestä 
kansalaisyhteiskunnassa;

2. painottaa, että kansalaisyhteiskunnalla 
on tärkeä rooli Euroopan
yhdentymisprosessissa, koska se välittää 
kansalaisten näkemykset ja vaatimukset 
EU:n toimielimille;  painottaa 
kansalaisyhteiskunnan EU:n toimielimille 
tarjoaman asiantuntemuksen merkitystä 
ja korostaa kansalaisvuoropuhelusta 
tiedottamisen painoarvoa ja merkitystä 
erityisesti Euroopan unionin toiminnan ja 
tavoitteiden edistämisen ja levittämisen 
yhteydessä, kun kyse on 
yhteistyöverkoston luomisesta Eurooppaan 
sekä eurooppalaisen identiteetin 
lujittamisesta ja yksilöimisestä 
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kansalaisyhteiskunnassa;

Or. de

Tarkistus 8
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa unionin toimielimiä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman täysimääräisesti voimassa 
olevia oikeusnormeja ja hyviä käytäntöjä 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa käytävän vuoropuhelun 
kehittämiseksi;

6. kehottaa unionin toimielimiä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia hyödyntämään 
mahdollisimman täysimääräisesti voimassa 
olevia oikeusnormeja ja hyviä käytäntöjä 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa käytävän vuoropuhelun 
kehittämiseksi; katsoo erityisesti, että 
jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan 
parlamentin tiedotustoimistojen olisi 
pyrittävä aktiivisesti edistämään, 
organisoimaan ja johtamaan vähintään 
vuosittain järjestettäviä parlamentin ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien välisiä 
tapaamisia jäsenvaltioissa ja korostaa, 
että on tärkeää, että sekä kyseisestä 
jäsenvaltiosta että muista jäsenvaltioista 
tulevat parlamentin jäsenet osallistuvat 
näihin tapaamisiin;

Or. en

Tarkistus 9
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä 
huolehtimaan, että kaikki EU:n kansalaiset 

8. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä 
huolehtimaan, että kaikki EU:n kansalaiset 
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– miehet, naiset, vanhukset ja nuoret –
voivat aktiivisesti ja syrjimättä osallistua 
samoin oikeuksin kansalaisvuoropuheluun; 
katsoo, että tässä yhteydessä Euroopan 
unionin toiminnan olisi osaltaan edistettävä 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
toimittava esimerkkinä tässä asiassa sekä 
jäsenvaltioissa että unionin ulkopuolella;

– miehet, naiset, vanhukset ja nuoret, 
kaupunkilaiset ja maaseutuväestö – voivat 
aktiivisesti ja syrjimättä osallistua samoin 
oikeuksin kansalaisvuoropuheluun ja 
erityisesti, että kielellisiin vähemmistöihin 
kuuluvat henkilöt voivat käyttää 
äidinkieltään tässä vuoropuhelussa; 
katsoo, että tässä yhteydessä Euroopan 
unionin toiminnan olisi osaltaan edistettävä 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
toimittava esimerkkinä tässä asiassa sekä 
jäsenvaltioissa että unionin ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 10
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pyytää unionin toimielimiä laatimaan 
yhdenmukaiset ja avoimet periaatteet sekä 
määrittämään kansalaisvuoropuhelun 
mekanismit ja menettelyt "Komission 
konsultointiprosessiin sovellettavien 
yleisten periaatteiden ja 
vähimmäisvaatimusten"1 mukaisesti;

9. pyytää unionin toimielimiä päättämään 
toimielinten välisellä sopimuksella 
sitovista suuntaviivoista 
kansalaisyhteiskunnan edustajien 
nimittämiseksi sekä menetelmistä 
kuulemisten järjestämiseksi ja niiden 
rahoittamiseksi "Komission 
konsultointiprosessiin sovellettavien 
yleisten periaatteiden ja 
vähimmäisvaatimusten"1 mukaisesti;

1 Komission tiedonanto "Neuvottelu- ja 
keskustelukulttuurin edistäminen –
Komission konsultointiprosessiin 
sovellettavat yleiset periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset" KOM(2002)0704 
lopullinen.

1 Komission tiedonanto "Neuvottelu- ja 
keskustelukulttuurin edistäminen –
Komission konsultointiprosessiin 
sovellettavat yleiset periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset" KOM(2002)0704 
lopullinen.

Or. de
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Tarkistus 11
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pyytää unionin toimielimiä laatimaan 
yhdenmukaiset ja avoimet periaatteet sekä 
määrittämään kansalaisvuoropuhelun 
mekanismit ja menettelyt "Komission 
konsultointiprosessiin sovellettavien 
yleisten periaatteiden ja 
vähimmäisvaatimusten"1 mukaisesti;

9. pyytää unionin toimielimiä laatimaan 
yhdenmukaiset ja avoimet periaatteet sekä 
määrittämään kansalaisvuoropuhelun 
mekanismit ja menettelyt "Komission 
konsultointiprosessiin sovellettavien 
yleisten periaatteiden ja 
vähimmäisvaatimusten"1 mukaisesti; 
toteaa, että kaikkien EU:n toimielinten 
olisi siksi ylläpidettävä ajantasaisia 
rekistereitä kaikista merkityksellisistä 
kansalaisjärjestöistä, riippumatta siitä 
toimivatko ne jäsenvaltioissa ja/vai 
keskittyvätkö ne toiminnassaan EU:n 
toimielimiin;

1 Komission tiedonanto "Neuvottelu- ja 
keskustelukulttuurin edistäminen –
Komission konsultointiprosessiin 
sovellettavat yleiset periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset" KOM(2002)0704 
lopullinen.

1 Komission tiedonanto "Neuvottelu- ja 
keskustelukulttuurin edistäminen –
Komission konsultointiprosessiin 
sovellettavat yleiset periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset" KOM(2002)0704 
lopullinen.

Or. en

Tarkistus 12
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa puhemiehistöä tutkimaan 
keinoja lisätä kansalaisyhteiskunnan 
mahdollisuuksia osallistua tehokkaammin 
ja laajemmin parlamentin mietintöjen 
laatimiseen; ehdottaa, että tällainen 
kansalaisyhteiskunnan säännöllinen 
kuuleminen voisi toimia 
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"varhaisvaroitusjärjestelmänä",  toisin 
sanoen, että niille tahoille, joita tuleva 
mietintö koskee, ilmoitetaan siitä siinä 
vaiheessa, kun valiokunnalle annetaan 
tehtäväksi laatia mietintö; toteaa, että 
tämä tarjoaisi kansalaisjärjestöille 
mahdollisuuden ilmaista kirjallisesti 
näkemyksensä kyseisestä asiasta hyvissä 
ajoin, niin että ne voidaan ottaa 
huomioon lopullisessa 
mietintöluonnoksessa;  toteaa, että 
pienillä kansalaisjärjestöillä on usein 
rajalliset voimavarat niitä koskevien 
parlamentin toimien seuraamiseen ja että 
parlamentin on toimittava aktiivisemmin 
tehostaakseen ja lisätäkseen 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista.

Or. en

Tarkistus 13
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa unionin toimielimiä 
kehittämään kansalaisvuoropuhelua 
kaikilla Euroopan unionin politiikan 
aloilla avoimesti ja säilyttäen täyden 
tasapainon julkisen ja yksityisen sektorin 
välillä;

10. kehottaa unionin toimielimiä tekemään 
kansalaisvuoropuhelusta kaikkien 
komission pääosastojen, kaikkien 
ministerineuvoston työryhmien ja 
kaikkien Euroopan parlamentin 
valiokuntien kokonaisvaltaisen tehtävän, 
noudattaen samalla avoimuusperiaatetta
ja säilyttäen täyden tasapainon julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä;

Or. de
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Tarkistus 14
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä tiiviimpään yhteistyöhön 
kansalaisvuoropuhelun kehittämisessä ja 
aktiivisen eurooppalaisen suhtautumisen 
edistämisessä unionin kansalaisten 
keskuudessa, jotta voidaan varmistaa 
viestinnän, tiedonkulun ja toiminnan 
koordinoinnin parantaminen julkiseen 
kuulemiseen liittyvän toiminnan 
yhteydessä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 15
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä 
tiiviimpään yhteistyöhön 
kansalaisvuoropuhelun kehittämisessä ja 
aktiivisen eurooppalaisen suhtautumisen 
edistämisessä unionin kansalaisten 
keskuudessa, jotta voidaan varmistaa 
viestinnän, tiedonkulun ja toiminnan 
koordinoinnin parantaminen julkiseen 
kuulemiseen liittyvän toiminnan 
yhteydessä;

11. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä 
tiiviimpään yhteistyöhön 
kansalaisvuoropuhelun kehittämisessä ja 
aktiivisen eurooppalaisen suhtautumisen 
edistämisessä unionin kansalaisten 
keskuudessa, jotta voidaan varmistaa 
viestinnän, tiedonkulun ja toiminnan 
koordinoinnin parantaminen julkiseen 
kuulemiseen liittyvän toiminnan 
yhteydessä; toteaa, että EU:n ja sen 
kansalaisten välisen kuilun 
kaventamiseksi olisi toivottavaa, että 
jäsenvaltioiden foorumeilla järjestetään 
kansalaisyhteiskunnan ja komission 
jäsenten välisiä säännöllisiä tapaamisia; 

Or. en
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Tarkistus 16
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on erityisen tärkeää 
järjestää ammattimaisesti toteutettuja 
mielipidetiedusteluja Euroopassa, jotta 
voidaan yksilöidä Euroopan kansalaisten 
unionin toimintaa koskevat tarpeet ja 
odotukset sekä ymmärtää niitä paremmin;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 17
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että on erityisen tärkeää 
järjestää ammattimaisesti toteutettuja 
mielipidetiedusteluja Euroopassa, jotta 
voidaan yksilöidä Euroopan kansalaisten 
unionin toimintaa koskevat tarpeet ja 
odotukset sekä ymmärtää niitä paremmin;

15. korostaa, että on erityisen tärkeää 
järjestää ammattimaisesti toteutettuja 
mielipidetiedusteluja Euroopassa, jotta 
voidaan yksilöidä Euroopan kansalaisten 
unionin toimintaa koskevat tarpeet ja 
odotukset sekä ymmärtää niitä paremmin; 
vaatii sekä EU:n toimielimiä että 
jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskuntia 
ottamaan nämä odotukset huomioon 
keskinäisissä toimissaan ja 
keskusteluissaan; 

Or. en
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Tarkistus 18
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
tukemaan kansalaisvuoropuhelua erityisesti 
sellaisissa maissa ja sellaisilla alueilla, 
joissa se ei ole täysin kehittynyttä tai joissa 
se on riittämätöntä;

16. kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
tukemaan kansalaisvuoropuhelua erityisesti 
sellaisissa maissa ja sellaisilla alueilla, 
joissa se ei ole täysin kehittynyttä tai joissa 
se on riittämätöntä; vaatii lisäksi näitä 
viranomaisia edistämään aktiivisesti 
kansalaisjärjestöjen alueellisen 
vuorovaikutuksen kehittämistä 
jäsenvaltioissa sekä rajat ylittäviä 
aloitteita;  olisi myös tutkittava, 
voitaisiinko jäsenvaltioryhmittymien 
perustamista käyttää ajatusten ja 
kokemusten vaihdon edistämiseen 
Euroopan unionissa; 

Or. en

Tarkistus 19
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pyytää vuoropuheluun osallistuvia ja 
siitä vastaavia varmistamaan riittävä 
rahoitus, sillä kansalaisten Euroopan 
laajuisen, kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen vuoropuhelun edistäminen 
edellyttää asiaankuuluvaa rahoitusta;

19. toteaa, että kansalaisten kanssa 
käytävän Euroopan laajuisen, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen vuoropuhelun 
edistäminen edellyttää asiaankuuluvaa 
rahoitusta; kannustaa siksi päättäväisesti 
toimielimiä tutkimaan mahdollisuudet 
perustaa "kansalaisyhteiskuntarahasto", 
jolla taataan, että kansalaisyhteiskunnalla 
on riittävästi taloudellisia voimavaroja 
osallistua täysimääräisesti ja laaja-
alaisesti;
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Or. en

Tarkistus 20
Íñigo Méndez de Vigo

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että 
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän 
vuoropuhelun lisäksi on välttämätöntä, 
että unioni käy avointa, läpinäkyvää ja
säännöllistä vuoropuhelua myös 
kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien 
kanssa, kuten Lissabonin sopimuksessa 
määrätään;

Or. en

Tarkistus 21
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. suosittelee, että EU:n toimielimet 
asettavat yhdessä saataville tietoja 
eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen 
edustuksellisuudesta ja toiminta-aloista 
esimerkiksi julkiseen ja helppokäyttöiseen 
tietopankkiin;

Or. de

Tarkistus 22
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa komissiota esittämään 
uuden eurooppalaisia yhdistyksiä 
koskevan ehdotuksen, jotta eurooppalaiset 
kansalaisjärjestöt voivat tukeutua 
yhteiseen oikeusperustaan; 

Or. de
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