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Módosítás 1
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európai Parlament által a 
jelenlegi parlamenti ciklus során 
elfogadott, a civil társadalommal 
foglalkozó különböző állásfoglalásokra,

Or. de

Módosítás 2
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 b bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a civil társadalmi 
szervezetekkel tartott 2008. június 3-i 
meghallgatásra,

Or. de

Módosítás 3
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
- A preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

-A. mivel a demokratikus és polgárokhoz 
közeli Európai Unió feltétele, hogy az 
európai intézmények és a tagállamok 
szorosan együttműködjenek a civil 
társadalommal európai, nemzeti, 
regionális és helyi szinten egyaránt,
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Or. de

Módosítás 4
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés (-A a (új) preambulumbekezdéssé változik)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel a tagállamokban az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szervezeteknek 
a polgárokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel folytatott párbeszéd és 
együttműködés iránti nyitottsága minden 
szinten elkötelezettségük előfeltételének 
számít a jog és a felelősségteljes
kormányzás kiépítésének folyamatában,

-Aa.. mivel az európai, nemzeti, regionális 
és helyi szervezeteknek a polgárokkal és a 
civil társadalmi szervezetekkel folytatott 
párbeszéd és együttműködés iránti 
nyitottsága minden szinten 
szerepvállalásuk előfeltételének számít a 
jogalkotás és a kormányzás folyamatában,

(a C. preambulumbekezdés -Aa 
preambulumbekezdéssé válik)

Or. xm

Módosítás 5
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel még nem született konszenzus 
arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a 
polgárokkal folytatott párbeszéd, és azt 
ráadásul tévesen a szociális párbeszéddel 
azonosítják,

törölve

Or. de



AM\749790HU.doc 5/14 PE415.024v01-00

HU

Módosítás 6
Sirpa Pietikäinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel még nem született konszenzus 
arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a 
polgárokkal folytatott párbeszéd, és azt 
ráadásul tévesen a szociális párbeszéddel 
azonosítják,

E. mivel a „civil társadalom” kifejezés a 
polgárok által saját akaratukból 
létrehozott számos nem kormányzati és 
non-profit szervezetet takar, amelyek jelen 
vannak a közéletben, etikai, kulturális, 
politikai, tudományos, vallási vagy 
filantróp megfontolások alapján 
kifejezésre juttatva tagjaik és mások 
érdekeit, gondolatait és ideológiáit,

Or. en

Módosítás 7
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy jelentős és lényeges 
a polgárokkal folytatott párbeszéd 
tájékoztató és népszerűsítő szerepe, 
különösen ami az Európai Unió 
intézkedéseinek és célkitűzéseinek 
támogatását és azok közvetítését illeti, 
valamint az európai együttműködési 
hálózat létrehozása és az európai identitás 
és önazonosság polgári társadalmon belüli 
erősítése terén;

2. hangsúlyozza, hogy az európai civil 
társadalom fontos szerepet játszik az 
európai integrációs folyamatban, 
amelynek keretében közvetíti az uniós 
polgárok véleményét és igényeit az 
európai intézmények számára; kiemeli a 
civil társadalom által az intézmények 
számára rendelkezésre bocsátott 
szakértelem jelentőségét, és hangsúlyozza, 
hogy jelentős és lényeges a polgárokkal 
folytatott párbeszéd tájékoztató és 
népszerűsítő szerepe, különösen ami az 
Európai Unió intézkedéseinek és 
célkitűzéseinek támogatását és azok 
közvetítését illeti, valamint az európai 
együttműködési hálózat létrehozása és az 
európai identitás és önazonosság polgári 
társadalmon belüli erősítése terén;
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Or. de

Módosítás 8
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. arra kéri az Európai Unió intézményeit, 
valamint a tagállamok nemzeti, regionális 
és helyi hatóságait, hogy a lehető legjobban 
használják ki a fennálló jogi keretet és a 
bevált módszerek jegyzékét a polgárokkal 
és a civil társadalmi szervezetekkel 
folytatott párbeszéd fejlesztésére;

6. arra kéri az Európai Unió intézményeit, 
valamint a tagállamok nemzeti, regionális 
és helyi hatóságait, hogy a lehető legjobban 
használják ki a fennálló jogi keretet és a 
bevált módszerek jegyzékét a polgárokkal 
és a civil társadalmi szervezetekkel 
folytatott párbeszéd fejlesztésére; úgy véli, 
hogy az EP tájékoztatási irodáinak 
minden tagállamban aktív szerepet kell 
vállalniuk a Parlament és az adott 
tagállam civil társadalmának képviselői 
közötti, legalább évente egyszer 
megrendezésre kerülő fórumok 
népszerűsítésében, megszervezésében és 
lebonyolításában, illetve hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy mind az adott 
tagállamból, mind a többi tagállamból 
való európai parlamenti képviselők 
rendszeresen részt vegyenek ezeken a 
fórumokon;

Or. en

Módosítás 9
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy az EU 
valamennyi polgára – nők és férfiak, 
idősek és fiatalok egyaránt – aktívan, 

8. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy az EU 
valamennyi polgára – nők és férfiak, 
idősek és fiatalok, városiak és vidékiek
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hátrányos megkülönböztetés nélkül és 
egyenlő jogok mellett vehessen részt a 
polgárokkal folytatott párbeszédben; 
rámutat arra, hogy az Európai Uniónak e 
téren hozzá kell járulnia a nők és férfiak 
egyenjogúságára vonatkozó alapelv 
megvalósításához, és annak megvalósítása 
során mind az EU-n belül, mind azon kívül 
példát kell mutatnia;

egyaránt – aktívan, hátrányos 
megkülönböztetés nélkül és egyenlő jogok 
mellett vehessen részt a polgárokkal 
folytatott párbeszédben, illetve különösen 
arról, hogy a nyelvi kisebbségek képviselői 
használhassák anyanyelvüket ezeken a 
fórumokon; rámutat arra, hogy az Európai 
Uniónak e téren hozzá kell járulnia a nők 
és férfiak egyenjogúságára vonatkozó 
alapelv megvalósításához, és annak 
megvalósítása során mind az EU-n belül, 
mind azon kívül példát kell mutatnia;

Or. en

Módosítás 10
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. felkéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy a polgárokkal folytatott párbeszéd 
kialakításához dolgozzanak ki egységes és 
átlátható alapelveket, mechanizmusokat 
és eljárásokat, és ennek során tartsák szem 
előtt a Bizottság „A konzultáció és a 
párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az 
érdekelt felek Európai Bizottság által 
történő megkérdezésének általános elvei és 
minimális követelményei” című 
közleményét1;

9. felkéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy intézményközi megállapodásban 
fogadjanak el kötelező erejű 
iránymutatásokat a civil társadalmi 
szervezetek képviselőinek kijelölésére, a 
konzultációk kialakításának módszereire, 
valamint e konzultációk finanszírozására 
vonatkozóan, és ennek során tartsák szem 
előtt a Bizottság „A konzultáció és a 
párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az 
érdekelt felek Európai Bizottság által 
történő megkérdezésének általános elvei és 
minimális követelményei” című 
közleményét1;

Or. de

                                               
1 „A konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által történő 
megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei” című európai bizottsági közlemény 
(COM(2002)0704 végleges).
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Módosítás 11
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. felkéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy a polgárokkal folytatott párbeszéd 
kialakításához dolgozzanak ki egységes és 
átlátható alapelveket, mechanizmusokat és 
eljárásokat, és ennek során tartsák szem 
előtt a Bizottság „A konzultáció és a 
párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az 
érdekelt felek Európai Bizottság által 
történő megkérdezésének általános elvei és 
minimális követelményei” című 
közleményét1;

9. felkéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy a polgárokkal folytatott párbeszéd 
kialakításához dolgozzanak ki egységes és 
átlátható alapelveket, mechanizmusokat és 
eljárásokat, és ennek során tartsák szem 
előtt a Bizottság „A konzultáció és a 
párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az 
érdekelt felek Európai Bizottság által 
történő megkérdezésének általános elvei és 
minimális követelményei” című 
közleményét1; rámutat arra, hogy erre a 
célra az EU valamennyi intézményének 
rendelkeznie kell az összes vonatkozó nem 
kormányzati szervezet naprakész 
nyilvántartásával, függetlenül attól, hogy 
az adott tagállamban folytatnak-e 
tevékenységet e szervezetek és/vagy az 
uniós intézményekkel foglalkoznak-e;

Or. en

Módosítás 12
Sirpa Pietikäinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9a. felhívja az Elnökséget, hogy vizsgálja 
meg, miként lehetne előmozdítani, hogy a 
civil társadalom hatékonyabban és 
nagyobb mértékben vegyen részt a 
parlamenti jelentések előkészítésében. 

                                               
1 A Bizottság közleménye: A konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai 
Bizottság által történő megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei, (COM(2002)0704 
végleges).
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Úgy véli, hogy a civil társadalommal 
folytatandó rendszeres konzultáció 
elképzelhető lenne egy „előzetes 
figyelemfelhívás” formájában, amely a 
következő napirendre kerülő jelentés 
szempontjából érintett érdekelt feleknek a 
jelentés bizottsághoz utalásakor küldött 
értesítést jelentené. Rámutat arra, hogy ez 
lehetőséget biztosítana a civil társadalom 
szereplői számára, hogy a szóban forgó 
kérdéssel kapcsolatban idejében 
benyújthassák írásban a véleményüket 
ahhoz, hogy azt figyelembe vehessék a 
végleges szöveg elkészítésekor. 
Megállapítja, hogy a kisebb civil 
társadalmi szereplők gyakran korlátozott 
erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy 
rendszeresen tájékozódjanak a Parlament 
őket érintő tevékenységeiről, illetve hogy a 
Parlament részéről proaktívabb 
szerepvállalás szükséges a civil 
társadalom szélesebb körű részvételének 
előmozdításához;

Or. en

Módosítás 13
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. kéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy az EU valamennyi politikai területén 
alakítsák ki a polgárokkal folytatott 
párbeszédet, és ennek során vegyék 
figyelembe az átláthatóság alapelvét és 
ügyeljenek arra, hogy az állami és a 
magánszerkor között kiegyensúlyozott 
viszonyt tartsanak fenn;

10. kéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy a polgárokkal folytatott párbeszédet 
tegyék a Bizottság valamennyi 
főigazgatóságának, a Miniszterek 
Tanácsa minden munkacsoportjának, 
valamint az Európai Parlament összes 
bizottságának horizontális feladatává, és 
ennek során vegyék figyelembe az 
átláthatóság alapelvét és ügyeljenek arra, 
hogy az állami és a magánszektor között 
kiegyensúlyozott viszonyt tartsanak fenn;
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Or. de

Módosítás 14
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. kéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy törekedjenek a hatékonyabb 
kommunikáció és koordináció 
biztosítására, valamint a kommunikációs 
folyamatok javítására a társadalom 
szereplőivel az európai polgárokkal 
folytatott párbeszéd során érvényesülő 
szorosabb együttműködés kialakítása 
érdekében tartandó konzultációra 
irányuló intézkedéseikre vonatkozóan, és 
lépjenek fel aktívan a polgárokkal 
szemben az európai álláspont képviselete 
érdekében ;

törölve

Or. de

Módosítás 15
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. kéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy törekedjenek a hatékonyabb 
kommunikáció és koordináció 
biztosítására, valamint a kommunikációs 
folyamatok javítására a társadalom 
szereplőivel az európai polgárokkal 
folytatott párbeszéd során érvényesülő 
szorosabb együttműködés kialakítása 
érdekében tartandó konzultációra irányuló 
intézkedéseikre vonatkozóan, és lépjenek 
fel aktívan a polgárokkal szemben az 

11. kéri az Európai Unió intézményeit, 
hogy törekedjenek a hatékonyabb 
kommunikáció és koordináció 
biztosítására, valamint a kommunikációs 
folyamatok javítására a társadalom 
szereplőivel az európai polgárokkal 
folytatott párbeszéd során érvényesülő 
szorosabb együttműködés kialakítása 
érdekében tartandó konzultációra irányuló 
intézkedéseikre vonatkozóan, és lépjenek 
fel aktívan a polgárokkal szemben az 
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európai álláspont képviselete érdekében ; európai álláspont képviselete érdekében ; 
megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a civil 
társadalomnak és a biztosoknak 
rendszeresen találkozniuk kellene a 
tagállamokban szervezett fórumokon 
annak érdekében, hogy csökkenjen az EU 
és az európai polgárok között érzékelhető 
szakadék;

Or. en

Módosítás 16
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. kiemelten utal a szakértők által végzett 
európai közvélemény-kutatások 
fontosságára, amelyek segítik jobban 
megérteni az EU polgárainak az Unió 
működésére vonatkozó igényeit és 
elvárásait;

törölve

Or. de

Módosítás 17
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. kiemelten utal a szakértők által végzett 
európai közvélemény-kutatások 
fontosságára, amelyek segítik jobban 
megérteni az EU polgárainak az Unió 
működésére vonatkozó igényeit és 
elvárásait;

15. kiemelten utal a szakértők által végzett
európai közvélemény-kutatások 
fontosságára, amelyek segítik jobban 
megérteni az EU polgárainak az Unió 
működésére vonatkozó igényeit és 
elvárásait; sürgeti mind az uniós 
intézményeket, mind a tagállamok civil 
társadalmát, hogy tartsák szem előtt 
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ezeket az elvárásokat kapcsolattartásuk és 
vitáik során;

Or. en

Módosítás 18
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. arra kéri a tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi szerveit, hogy 
támogassák a polgárokkal folytatott 
párbeszédet – különösen azokban az 
országokban és régiókban, illetve azokon a 
területeken, ahol az még nem alakult ki, 
vagy nem valósult meg teljes mértékben;

16. arra kéri a tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi szerveit, hogy 
támogassák a polgárokkal folytatott 
párbeszédet – különösen azokban az 
országokban és régiókban, illetve azokon a 
területeken, ahol az még nem alakult ki, 
vagy nem valósult meg teljes mértékben; 
továbbá sürgeti ezeket a szerveket, hogy 
aktívan támogassák a civil társadalom 
tagállamok közötti regionális 
párbeszédének kialakítását, illetve a 
határokon átnyúló kezdeményezéseket; 
meg kellene vizsgálni a tagállamokból álló 
csoportosulások kiépítésének mint az 
ötletek és tapasztalatok EU-n belüli 
cseréjét előmozdító eszköznek a 
lehetőségét is;

Or. en

Módosítás 19
Sirpa Pietikäinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. utal arra, hogy a polgárokkal folytatott 
párbeszédhez minden szinten – európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten 

19. utal arra, hogy a polgárokkal folytatott 
párbeszédhez minden szinten – európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten 
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egyaránt – megfelelő pénzeszközökre van 
szükség, és arra kéri az ezen párbeszédben 
részt vevő és azért felelős szerveket, hogy 
biztosítsák ehhez a megfelelő 
finanszírozást;

egyaránt – megfelelő pénzeszközökre van 
szükség; határozottan ösztönzi ezért az 
intézményeket, hogy vizsgálják meg egy 
„civil társadalmi alap” létrehozásának 
lehetőségét annak érdekében, hogy 
biztosítsák a széles körű és teljes civil 
társadalmi részvételhez szükséges 
gazdasági eszközöket;

Or. en

Módosítás 20
Íñigo Méndez de Vigo

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19a. hangsúlyozza, hogy a civil 
társadalommal folytatott párbeszéd mellett 
az Uniónak nyílt, átlátható és rendszeres 
párbeszédet kell folytatnia az egyházakkal 
és vallási közösségekkel is, amint az a 
Lisszaboni Szerződésben is szerepel;

Or. en

Módosítás 21
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19a. javasolja az európai intézményeknek, 
hogy bocsássák rendelkezésre közösen a 
civil társadalmi szervezetek képviselőire és 
tevékenységi területeire vonatkozó 
információkat, például egy nyilvános és 
felhasználóbarát adatbázis formájában;

Or. de
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Módosítás 22
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 b pont (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19b. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy olyan európai egyesületi 
forma létrehozására, amelynek révén az 
európai civil társadalmi szervezetek közös 
jogalapra támaszkodhatnának;

Or. de
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