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Grozījums Nr. 1
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas pašreizējā pilnvaru periodā, 
kurās tiek skatīts jautājums par pilsonisko 
sabiedrību,

Or. de

Grozījums Nr. 2
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
3.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā apspriešanos ar pilsonisko 
sabiedrību 2008. gada 3. jūnijā,

Or. de

Grozījums Nr. 3
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
-A apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-A. tā kā priekšnoteikums demokrātiskai 
un pilsoņiem tuvinātai Eiropas Savienībai 
ir Eiropas iestāžu un dalībvalstu cieša 
sadarbība ar pilsonisko sabiedrību 
Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī;
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Or. de

Grozījums Nr. 4
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums (tagad -Aa apsvērums (jauns))

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Eiropas, valsts, reģionālo un 
vietējo iestāžu atvērtība dialogam un 
sadarbībai ar pilsoņiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām dalībvalstīs ir 
pamatnosacījums to dalībai tiesiskuma un 
labas valdības vadīšanas procesā visos 
līmeņos;

-Aa.. tā kā Eiropas, valsts, reģionālo un 
vietējo iestāžu atvērtība dialogam un 
sadarbībai ar pilsoņiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām ir 
pamatnosacījums to dalībai likumdošanā 
un valdības vadīšanā visos līmeņos;

(C apsvērums kļūst par -Aa apsvērumu)

Or. xm

Grozījums Nr. 5
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nav vienprātības par to, kas ir 
pilsoniskais dialogs, un to nepareizi pat 
pielīdzina sociālajam dialogam;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 6
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nav vienprātības par to, kas ir 
pilsoniskais dialogs, un to nepareizi pat 
pielīdzina sociālajam dialogam;

E. tā kā ar terminu „pilsoniskais dialogs” 
apzīmē daudzas nevalstiskas un bezpeļņas 
organizācijas, ko pilsoņi nodibinājuši pēc 
savas gribas un kas piedalās sabiedrības 
dzīvē, paužot savu dalībnieku intereses, 
idejas un ideoloģiju, balstoties uz ētikas, 
kultūras, politikas, zinātnes, reliģijas vai 
filantropijas apsvērumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver pilsoniskā dialoga informatīvo un 
sabiedrisko nozīmi, jo īpaši veicinot un 
popularizējot Eiropas Savienības 
pasākumus un darbības mērķus, kā arī 
veidojot Eiropas sadarbības tīklu un 
stiprinot Eiropas identitāti un tās 
atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā;

2. uzsver, ka pilsoniskajai sabiedrībai 
Eiropā ir svarīga nozīme Eiropas 
integrācijas procesā, jo tā Eiropas 
Savienības pilsoņu nostāju un prasības 
dara zināmas Eiropas iestādēm; uzsver, 
kāda nozīme ir prasmēm, ko pilsoniskā 
sabiedrība sniedz iestādēm, un uzsver 
pilsoniskā dialoga informatīvo un 
sabiedrisko nozīmi, jo īpaši veicinot un 
popularizējot Eiropas Savienības 
pasākumus un darbības mērķus, kā arī 
veidojot Eiropas sadarbības tīklu un 
stiprinot Eiropas identitāti un tās 
atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā;

Or. de

Grozījums Nr. 8
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Eiropas Savienības iestādes un 
dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, veidojot dialogu ar pilsoņiem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
iespējami labi izmantot pašreizējo tiesisko 
pamatu un pārbaudītās metodes;

6. aicina Eiropas Savienības iestādes un 
dalībvalstu valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, veidojot dialogu ar pilsoņiem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
iespējami labi izmantot pašreizējo tiesisko 
pamatu un pārbaudītās metodes; uzskata, 
cita starpā, ka EP informācijas birojiem 
katrā dalībvalstī aktīvi jādarbojas, lai 
veicinātu, organizētu un pārvaldītu 
forumus, ko rīko vismaz reizi gadā starp 
Parlamentu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem šajā dalībvalstī, un uzsver, 
kāda nozīme ir tam, lai šajos forumos 
piedalītos tā dalībnieki gan no attiecīgās 
dalībvalsts, gan citām dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 9
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Eiropas Savienības iestādes 
rūpēties par to, lai visi ES pilsoņi 
neatkarīgi no dzimuma un vecuma varētu 
aktīvi un līdztiesīgi, kā arī bez 
diskriminācijas piedalīties pilsoņu dialogā; 
norāda, ka šajā sakarā Eiropas Savienībai ir 
jāveicina dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana un tā īstenošanā jārāda piemērs 
gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās;

8. aicina Eiropas Savienības iestādes 
rūpēties par to, lai visi ES pilsoņi 
neatkarīgi no dzimuma un vecuma vai viņu 
dzīvesvietas pilsētā vai laukos varētu aktīvi 
un līdztiesīgi, kā arī bez diskriminācijas 
piedalīties pilsoņu dialogā, un jo īpaši, lai 
lingvistisko minoritāšu pārstāvji spētu 
šajos forumos izmantot savas dzimtās 
valodas;
 norāda, ka šajā sakarā Eiropas Savienībai 
ir jāveicina dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana un tā īstenošanā jārāda piemērs 
gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Eiropas Savienības iestādes 
izstrādāt vienotus un pārredzamus 
principus, kā arī mehānismus un 
procedūras pilsoniskā dialoga izveidei un 
ņemt vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz 
pastiprinātu apspriešanās un dialoga 
kultūru — Komisijas izstrādātie vispārējie 
attiecīgo pušu apspriešanās principi”1;

9. aicina Eiropas Savienības iestādes 
saskaņā ar Iestāžu nolīgumu pieņemt 
saistošas vadlīnijas par pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvju izvirzīšanu, 
konsultāciju rīkošanas metodēm un to 
finansēšanu un ņemt vērā Komisijas 
paziņojumu „Ceļā uz pastiprinātu 
apspriešanās un dialoga kultūru —
Komisijas izstrādātie vispārējie attiecīgo 
pušu apspriešanās principi”1;

Or. de

Grozījums Nr. 11
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Eiropas Savienības iestādes 
izstrādāt vienotus un pārredzamus 
principus, kā arī mehānismus un 
procedūras pilsoniskā dialoga izveidei un 
ņemt vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz 
pastiprinātu apspriešanās un dialoga 
kultūru — Komisijas izstrādātie vispārējie 
attiecīgo pušu apspriešanās principi”;

9. aicina Eiropas Savienības iestādes 
izstrādāt vienotus un pārredzamus 
principus, kā arī mehānismus un 
procedūras pilsoniskā dialoga izveidei un 
ņemt vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz 
pastiprinātu apspriešanās un dialoga 
kultūru — Komisijas izstrādātie vispārējie 
attiecīgo pušu apspriešanās principi”; 
norāda, ka šajā nolūkā visām ES iestādēm 
būtu jāuztur aktuāli visu attiecīgo 
nevalstisko organizāciju reģistri par to, 
vai tās darbojas dalībvalstīs un/vai to 
uzmanības centrā ir ES iestādes;

                                               
1 Komisijas paziņojums „Ceļā uz pastiprinātu apspriešanās un dialoga kultūru — Komisijas izstrādātie vispārējie 
attiecīgo pušu apspriešanās principi” (COM(2002)0704; galīgā redakcija).
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Prezidiju meklēt veidus, kā 
uzlabot pilsoniskās sabiedrības iespējas 
efektīvākai un plašākai dalībai 
Parlamenta ziņojumu sagatavošanā. 
Ierosina, ka šāda konsultēšanās ar 
pilsonisko sabiedrību varētu noderēt kā 
„savlaicīgs brīdinājums” —  paziņojums 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
par nākamo ziņojumu posmā, kad 
ziņojums ir iesniegts komitejā. Norāda, ka 
tas nodrošinātu iespēju pilsoniskās 
sabiedrības dalībniekiem savlaicīgi paust 
savu viedokli par minēto jautājumu 
rakstiskā veidā, lai to ņemtu vērā, 
gatavojot projekta galīgo redakciju. 
Atzīmē, ka bieži nelieliem pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem ir ierobežoti 
līdzekļi, lai regulāri saņemtu informāciju 
par Parlamenta darbībām, kas uz tiem 
attiecas, un ir nepieciešams, lai 
Parlaments rīkotos preventīvāk, lai 
panāktu plašāku pilsoniskās sabiedrības 
dalību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Eiropas Savienības iestādes 
veidot pilsonisko dialogu visās ES 
politikas jomās un ņemt vērā 
caurredzamības principu, kā arī ievērot, lai 
starp valsts un privāto sektoru saglabātos 
līdzsvarotas attiecības;

10. aicina Eiropas Savienības iestādes 
panākt, lai pilsoniskais dialogs kļūtu par 
galveno uzdevumu visiem Komisijas 
ģenerāldirektorātiem, visām darba 
grupām Eiropas Savienības Padomē un 
visām Eiropas Parlamenta komitejām, un 
ņemt vērā pārredzamības principu, kā arī 
ievērot, lai starp valsts un privāto sektoru 
saglabātos līdzsvarotas attiecības;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Eiropas Savienības iestādes 
konsultēšanas pasākumu īstenošanā 
nodrošināt labāku saziņu, koordināciju 
un informācijas apmaiņu un pilsoniskā 
dialoga attīstībā censties vairāk 
sadarboties ar sabiedrību, kā arī aktīvi 
pārstāvēt ES principus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 15
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Eiropas Savienības iestādes 
konsultēšanas pasākumu īstenošanā 
nodrošināt labāku saziņu, koordināciju un 

11. aicina Eiropas Savienības iestādes 
konsultēšanas pasākumu īstenošanā 
nodrošināt labāku saziņu, koordināciju un 
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informācijas apmaiņu un pilsoniskā dialoga 
attīstībā censties vairāk sadarboties ar 
sabiedrību, kā arī aktīvi pārstāvēt ES 
principus;

informācijas apmaiņu un pilsoniskā dialoga 
attīstībā censties vairāk sadarboties ar 
sabiedrību, kā arī aktīvi pārstāvēt ES 
principus; atzīmē, ka šajā kontekstā ir ļoti 
vēlamas regulāras pilsoniskās sabiedrības 
un Komisijas locekļu tikšanās dalībvalstīs, 
šādi samazinot paredzamo plaisu starp ES 
un Eiropas pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. īpaši norāda uz profesionālu aptauju 
nozīmi Eiropā, kuru mērķis ir noteikt un 
labāk izprast ES pilsoņu vajadzības un 
cerības attiecībā uz Eiropas Savienības 
darbību;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 17
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. īpaši norāda uz profesionālu aptauju 
nozīmi Eiropā, kuru mērķis ir noteikt un 
labāk izprast ES pilsoņu vajadzības un 
cerības attiecībā uz Eiropas Savienības 
darbību;

15. īpaši norāda uz profesionālu aptauju 
nozīmi Eiropā, kuru mērķis ir noteikt un 
labāk izprast ES pilsoņu vajadzības un
cerības attiecībā uz Eiropas Savienības 
darbību; mudina, lai ES iestādes un 
pilsoniskā sabiedrība dalībvalstīs savās 
debatēs un mijiedarbībā ņemtu vērā šīs 
cerības;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes dalībvalstīs veicināt pilsonisko 
dialogu, jo īpaši tajās valstīs un reģionos, 
kā arī tajās jomās, kurās tas vēl nav pilnībā 
īstenots;

16. aicina valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes dalībvalstīs veicināt pilsonisko 
dialogu, jo īpaši tajās valstīs un reģionos, 
kā arī tajās jomās, kurās tas vēl nav pilnībā 
īstenots; turklāt aicina šīs organizācijas 
aktīvi veicināt pilsoniskās sabiedrības 
reģionālās mijiedarbības attīstību 
dalībvalstīs, pārrobežu iniciatīvās; būtu 
arī jāizpēta dalībvalstu kopu izveidošana 
kā līdzeklis ideju un pieredzes apmaiņas 
veicināšanai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. norāda, ka ir vajadzīgi atbilstīgi finanšu 
līdzekļi, lai veidotu dialogu ar pilsoņiem 
visos līmeņos — Eiropas, valsts, reģionālā 
un vietējā, un aicina šajā dialogā 
iesaistītās un par to atbildīgās iestādes 
nodrošināt pietiekamu finansējumu;

19. norāda, ka ir vajadzīgi atbilstīgi finanšu 
līdzekļi, lai veidotu dialogu ar pilsoņiem 
visos līmeņos — Eiropas, valsts, reģionālā 
un vietējā; tādēļ uzstājīgi aicina iestādes 
izskatīt iespēju izveidot „Pilsoniskās 
sabiedrības fondu”, lai nodrošinātu 
ekonomikas resursus pilnīgai un plašai 
pilsoniskās sabiedrības dalībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Íñigo Méndez de Vigo

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver, ka līdzās dialogam ar 
pilsonisko sabiedrību ir vajadzīgs arī 
atklāts, pārredzams un regulārs Eiropas 
Savienības dialogs ar baznīcām un 
reliģiskajām kopienām, kā paredzēts 
Lisabonas līgumā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a iesaka, lai Eiropas iestādes kopīgi 
sniegtu ziņas par pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pārstāvību un darbības 
jomām Eiropā, piemēram, ar publiskas un 
ērti lietojamas datu bāzes palīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b aicina Komisiju iesniegt jaunu 
priekšlikumu attiecībā uz Eiropas 
apvienībām, lai Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas varētu balstīties 
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uz kopīgu tiesisko pamatu;

Or. de
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