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Amendement 1
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar diverse  door  het 
Europees Parlement in de lopende 
zittingsperiode ingediende resoluties, 
waarin wordt ingegaan op het 
maatschappelijk middenveld,

Or. de

Amendement 2
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar de hoorzitting 
met het maatschappelijk middenveld van 3 
juni 2008,

Or. de

Amendement 3
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat een democratische 
Europese Unie die dicht bij de burger 
staat vereist dat de Europese instellingen 
en de lidstaten op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau nauw 
samenwerken met het maatschappelijk 
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middenveld,

Or. de

Amendement 4
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging C (wordt overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de bereidheid van 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten in de lidstaten tot dialoog en 
samenwerking met de burgers en het 
maatschappelijk middenveld de 
basisvoorwaarde is om hen te betrekken bij 
het proces van regelgeving en goed 
bestuur op elk niveau,

-A bis. overwegende dat de bereidheid van 
Europese, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten tot dialoog en samenwerking 
met de burgers en het maatschappelijk 
middenveld de basisvoorwaarde is om hen 
te betrekken bij de regelgeving en het 
bestuur op alle niveaus,

(Overweging C wordt overweging -A bis)

Or. xm

Amendement 5
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er geen consensus 
bestaat over wat de dialoog met de burger 
precies inhoudt en dat deze dan ook 
verkeerdelijk met de sociale dialoog wordt 
gelijkgesteld,

Schrappen.

Or. de
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Amendement 6
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er geen consensus 
bestaat over wat de dialoog met de burger 
precies inhoudt en dat deze dan ook 
verkeerdelijk met de sociale dialoog wordt 
gelijkgesteld,

E. overwegende dat de term 
"maatschappelijk middenveld" betrekking 
heeft op het grote aantal vrijwillig door 
burgers opgerichte niet-gouvernementele 
en organisaties zonder winstoogmerk, die 
een rol spelen in het openbare leven en 
waarin de belangen, ideeën en 
ideologieën van hun leden of anderen tot 
uitdrukking komen, die gebaseerd zijn op 
ethische, culturele, politieke, 
wetenschappelijke, religieuze of 
filantropische overwegingen,

Or. en

Amendement 7
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt het belang van 
informatieverstrekking en voorlichting 
over de dialoog met de burger, met name 
bij de bevordering en verspreiding van de 
acties en doelstellingen van de Europese 
Unie, de ontwikkeling van een 
samenwerkingsnetwerk in Europa en de 
versterking van de Europese identiteit en 
identificatie in het maatschappelijk 
middenveld;

2. onderstreept dat het maatschappelijk 
middenveld in Europa een belangrijke rol 
in het Europese integratieproces speelt, 
omdat het de standpunten en eisen van de 
burgers van de Unie onder de aandacht 
van de Europese instellingen brengt; wijst 
op het belang van de expertise die door 
het maatschappelijk middenveld  ter 
beschikking wordt gesteld van de 
instellingen en benadrukt het belang van 
informatieverstrekking en voorlichting 
over de dialoog met de burger, met name 
bij de bevordering en verspreiding van de 
acties en doelstellingen van de Europese 
Unie, de ontwikkeling van een 
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samenwerkingsnetwerk in Europa en de 
versterking van de Europese identiteit en 
identificatie in het maatschappelijk 
middenveld;

Or. de

Amendement 8
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Europese instellingen en de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
in de lidstaten de bestaande juridische 
kaders en goede praktijken zoveel mogelijk 
voor de ontwikkeling van de dialoog met 
de burger en het maatschappelijk 
middenveld te benutten;

6. verzoekt de Europese instellingen en de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
in de lidstaten de bestaande juridische 
kaders en goede praktijken zoveel mogelijk 
voor de ontwikkeling van de dialoog met 
de burger en het maatschappelijk 
middenveld te benutten; is met name van 
mening dat de voorlichtingsbureaus van 
het EP in elke lidstaat een actieve rol 
zouden moeten spelen bij de bevordering, 
de organisatie en het beheer van forums
die ten minste een keer per jaar met het 
Parlement en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld in die 
lidstaat worden gehouden, en benadrukt 
dat het belangrijk is EP- leden, zowel van 
de lidstaat in kwestie als van andere 
lidstaten, regelmatig aan deze forums
deelnemen;

Or. en

Amendement 9
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Europese instellingen ervoor 
te zorgen dat alle EU-burgers - vrouwen en 
mannen, ouderen en jongeren - actief, 
zonder discriminatie en met gelijke kansen 
aan de dialoog met de burger kunnen 
deelnemen; wijst erop dat de Europese 
Unie in deze context moet bijdragen aan de 
verwezenlijking van het beginsel van 
gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen, en bij de tenuitvoerlegging ervan 
zowel binnen als buiten de EU een 
voorbeeldfunctie moet vervullen;

8. verzoekt de Europese instellingen ervoor 
te zorgen dat alle EU-burgers - vrouwen en 
mannen, ouderen en jongeren, uit de stad 
en van het platteland - actief, zonder 
discriminatie en met gelijke kansen aan de 
dialoog met de burger kunnen deelnemen
en dat met name de leden van 
taalminderheden hun moedertaal in dit 
soort forums kunnen gebruiken; wijst 
erop dat de Europese Unie in deze context 
moet bijdragen aan de verwezenlijking van 
het beginsel van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen, en bij de 
tenuitvoerlegging ervan zowel binnen als 
buiten de EU een voorbeeldfunctie moet 
vervullen;

Or. en

Amendement 10
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Europese instellingen 
samenhangende en transparante 
beginselen, mechanismen en procedures 
voor de ontwikkeling van de dialoog met 
de burger vast te stellen en daarbij 
rekening te houden met de mededeling van 
de Commissie "Naar een krachtige cultuur 
van raadpleging en dialoog - Voorstel 
inzake algemene beginselen en 
minimumnormen voor raadpleging van de 
betrokken partijen door de Commissie"1;

9. verzoekt de Europese instellingen in een 
interinstitutioneel akkoord bindende 
richtsnoeren voor de benoeming van 
vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk middenveld, methodes 
voor de organisatie van raadplegingen en 
de financiering daarvan  vast te stellen en 
daarbij rekening te houden met de 
mededeling van de Commissie "Naar een 
krachtige cultuur van raadpleging en 
dialoog - Voorstel inzake algemene 
beginselen en minimumnormen voor 
raadpleging van de betrokken partijen door 

                                               
1 Mededeling van de Commissie "Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog - Voorstel inzake 
algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie", 
COM(2002)0704.
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de Commissie"1;

Or. de

Amendement 11
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Europese instellingen 
samenhangende en transparante 
beginselen, mechanismen en procedures 
voor de ontwikkeling van de dialoog met 
de burger vast te stellen en daarbij rekening 
te houden met de mededeling van de 
Commissie "Naar een krachtige cultuur 
van raadpleging en dialoog - Voorstel 
inzake algemene beginselen en 
minimumnormen voor raadpleging van de 
betrokken partijen door de Commissie"1;

9. verzoekt de Europese instellingen 
samenhangende en transparante 
beginselen, mechanismen en procedures 
voor de ontwikkeling van de dialoog met 
de burger vast te stellen en daarbij rekening 
te houden met de mededeling van de 
Commissie "Naar een krachtige cultuur 
van raadpleging en dialoog - Voorstel 
inzake algemene beginselen en 
minimumnormen voor raadpleging van de 
betrokken partijen door de Commissie"1;
wijst erop dat alle EU-instellingen 
hiervoor geactualiseerde registers van alle 
relevante, in de lidstaten  actieve en niet 
actieve en/of op de EU-instellingen 
gerichte  niet-gouvernementele
organisaties moeten bijhouden;

Or. en

Amendement 12
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

                                               
1 Mededeling van de Commissie "Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog - Voorstel inzake 
algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie", 
COM(2002)0704.
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er bij het Bureau op aan te 
onderzoeken hoe het potentieel van het 
maatschappelijk middenveld voor een 
doeltreffender en breder opgezette 
samenwerking bij de voorbereiding van 
parlementaire verslagen kan worden
gestimuleerd; stelt voor dat zo'n 
regelmatige raadpleging van het 
maatschappelijk middenveld de vorm van  
een "vroegtijdige waarschuwing" zou 
kunnen aannemen, d.w.z. een mededeling 
aan de relevante belanghebbenden over 
het aanstaande verslag, op het moment 
waarop een verslag wordt verwezen naar 
een commissie; wijst erop dat de actoren 
van het maatschappelijk middenveld 
daardoor de kans zouden krijgen om hun 
visie op het onderwerp in kwestie tijdig en 
schriftelijk voor te leggen, zodat daarmee 
in de definitieve versie van het ontwerp 
rekening kan worden gehouden; stelt vast 
dat de kleinere actoren van het 
maatschappelijk middenveld  vaak slechts 
over  beperkte middelen beschikken om op
de hoogte te blijven van de relevante 
activiteiten van het Parlement en een 
meer proactieve rol van het Parlement 
nodig is om een bredere medewerking van 
het maatschappelijke middenveld  te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 13
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese instellingen de 
dialoog met de burger op alle

10. verzoekt de Europese instellingen de 
dialoog met de burger te integreren in alle 
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beleidsgebieden van de EU te ontwikkelen
en daarbij rekening te houden met het 
transparantiebeginsel en met een 
evenwichtige verhouding tussen de 
openbare en de particuliere sector;

Directoraten-generaal van de Commissie, 
alle werkgroepen van de Raad en alle 
commissies van het Europees Parlement
en daarbij rekening te houden met het 
transparantiebeginsel en met een 
evenwichtige verhouding tussen de 
openbare en de particuliere sector;

Or. de

Amendement 14
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese instellingen met 
het oog op betere communicatie, betere 
coördinatie en een betere 
communicatiestroom betreffende hun 
overleg met de samenleving, te streven 
naar nauwere samenwerking bij de 
ontwikkeling van de dialoog met de 
burger in Europa en het Europese 
standpunt ten aanzien van de EU-burgers
actief te verwoorden;

Schrappen.

Or. de

Amendement 15
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Europese instellingen met 
het oog op betere communicatie, betere 
coördinatie en een betere 
communicatiestroom betreffende hun 
overleg met de samenleving, te streven 

11. verzoekt de Europese instellingen met 
het oog op betere communicatie, betere 
coördinatie en een betere 
communicatiestroom betreffende hun 
overleg met de samenleving, te streven 
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naar nauwere samenwerking bij de 
ontwikkeling van de dialoog met de burger 
in Europa en het Europese standpunt ten 
aanzien van de EU-burgers actief te 
verwoorden;

naar nauwere samenwerking bij de 
ontwikkeling van de dialoog met de burger 
in Europa en het Europese standpunt ten 
aanzien van de EU-burgers actief te 
verwoorden; wijst erop dat in verband 
hiermee regelmatige bijeenkomsten van
het maatschappelijk middenveld en leden 
van de Commissie in forums  in de 
lidstaten zeer wenselijk zouden zijn, om de 
als zodanig ervaren kloof tussen de EU en 
de Europese burger te kunnen verkleinen;

Or. en

Amendement 16
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op het belang van 
professionele enquêtes in Europa om de 
behoeften en verwachtingen van de 
burgers in de EU ten aanzien van de 
werking van de Unie te identificeren en 
beter te begrijpen;

Schrappen.

Or. de

Amendement 17
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst met name op het belang van 
professionele enquêtes in Europa om de 
behoeften en verwachtingen van de burgers 
in de EU ten aanzien van de werking van 
de Unie te identificeren en beter te 

15. wijst met name op het belang van 
professionele enquêtes in Europa om de 
behoeften en verwachtingen van de burgers 
in de EU ten aanzien van de werking van 
de Unie te identificeren en beter te 
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begrijpen; begrijpen; verzoekt zowel de EU-
instellingen als het maatschappelijk 
middenveld in de lidstaten met klem bij 
hun interacties en discussies aan deze 
verwachtingen te denken;

Or. en

Amendement 18
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten in de lidstaten de 
dialoog met de burger te bevorderen, met 
name in de landen en regio's en op de 
gebieden waar deze nog niet volledig 
ontwikkeld of ingeburgerd is;

16. verzoekt de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten in de lidstaten de 
dialoog met de burger te bevorderen, met 
name in de landen en regio's en op de 
gebieden waar deze nog niet volledig 
ontwikkeld of ingeburgerd is; verzoekt 
deze instanties voorts met klem actief de 
ontwikkeling van een regionale 
interactiviteit van het maatschappelijk 
middenveld tussen  lidstaten en 
grensoverschrijdende initiatieven te 
bevorderen; het opbouwen van clusters in 
de lidstaten moet ook als middel ter 
bevordering van de uitwisseling van 
ideeën en ervaringen in de EU worden 
onderzocht;

Or. en

Amendement 19
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat voor de dialoog met de 19. wijst erop dat voor de dialoog met de 
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burger op alle niveaus - Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal - adequate 
financiële middelen noodzakelijk zijn, en 
verzoekt de autoriteiten die bij deze 
dialoog betrokken en ervoor 
verantwoordelijk zijn, een toereikende 
financiering ervan te waarborgen;

burger op alle niveaus - Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal - adequate 
financiële middelen noodzakelijk zijn; 
moedigt de lidstaten derhalve 
nadrukkelijk aan om de mogelijke 
instelling van een "Fonds voor het 
maatschappelijk middenveld" te 
onderzoeken dat de financiële middelen 
voor een volledige en brede  participatie
van het maatschappelijk middenveld 
waarborgt;

Or. en

Amendement 20
Íñigo Méndez de Vigo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat, afgezien van een 
dialoog met het maatschappelijk 
middenveld, ook een open, transparante 
en regelmatige dialoog van de Unie met 
de kerken en religieuze gemeenschappen, 
zoals bepaald door het Verdrag van 
Lissabon, nodig is;

Or. en

Amendement 21
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beveelt de Europese instellingen 
aan, samen informatie over de 
representativiteit en de werkterreinen van 
organisaties van het maatschappelijk 



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

NL

middenveld beschikbaar te stellen, 
bijvoorbeeld een openbare en 
gebruiksvriendelijke gegevensbank;

Or. de

Amendement 22
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie een nieuw 
voorstel over Europese verenigingen voor 
te leggen, zodat Europese organisaties 
van het maatschappelijk middenveld zich 
kunnen baseren op een 
gemeenschappelijke rechtsgrondslag;

Or. de
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