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Poprawka 1
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Odniesienie 3a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając niektóre, przyjęte w 
bieżącej kadencji rezolucje Parlamentu 
Europejskiego, które odwołują się do 
społeczeństwa obywatelskiego,

Or. de

Poprawka 2
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Odniesienie 3b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przesłuchanie z udziałem 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.

Or. de

Poprawka 3
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Punkt -A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że demokratyczna i 
bliska obywatelom Unia Europejska 
wymaga ścisłej współpracy instytucji 
europejskich i państw członkowskich ze 
społeczeństwem obywatelskim na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym,
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Poprawka 4
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły (staje się Punktem -Aa preambuły (nowym))

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że otwartość 
instytucji europejskich, władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w państwach 
członkowskich na dialog i współpracę z 
obywatelami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego jest 
warunkiem podstawowym ich 
zaangażowania w proces tworzenia prawa i 
sprawowania władzy na każdym poziomie,

-Aa. mając na uwadze, że otwartość 
instytucji europejskich, władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych na dialog i 
współpracę z obywatelami i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego jest 
warunkiem podstawowym ich 
zaangażowania w proces stanowienia
prawa i sprawowania władzy na wszystkich 
szczeblach,
(Punkt C preambuły staje się punktem -
Aa).

Or. xm

Poprawka 5
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie istnieje jedna, 
powszechnie stosowana definicja dialogu 
obywatelskiego, a co więcej - bywa on 
niesłusznie utożsamiany z dialogiem 
społecznym,

skreślony

Or. de
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Poprawka 6
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie istnieje jedna, 
powszechnie stosowana definicja dialogu 
obywatelskiego, a co więcej - bywa on 
niesłusznie utożsamiany z dialogiem 
społecznym,

E. mając na uwadze, że pojęcie 
„społeczeństwo obywatelskie” odnosi się 
do dużej liczby organizacji pozarządowych 
i organizacji non-profit założonych przez 
obywateli z ich własnej woli, które są 
obecne w przestrzeni publicznej, wyrażają 
interesy, idee i ideologie swoich członków 
lub innych osób, oparte na względach 
etycznych, kulturalnych, politycznych, 
naukowych, religijnych lub 
charytatywnych,

Or. en

Poprawka 7
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla wagę i znaczenie funkcji 
informacyjnych i popularyzujących dialog 
obywatelski, zwłaszcza w zakresie 
promowania i propagowania działań i 
zamierzeń Unii Europejskiej, w budowaniu 
sieci współpracy europejskiej oraz 
wzmacnianiu wśród społeczeństwa 
obywatelskiego tożsamości i identyfikacji 
europejskiej;

2. podkreśla, że społeczeństwo 
obywatelskie Europy odgrywa znaczącą 
rolę w europejskim procesie integracji, 
przedstawiając instytucjom europejskim 
stanowiska i żądania obywateli Unii;
wskazuje na znaczenie fachowej wiedzy, 
jaką społeczeństwo obywatelskie 
udostępnia instytucjom, oraz podkreśla
wagę i znaczenie funkcji informacyjnych i 
popularyzujących dialog obywatelski, 
zwłaszcza w zakresie promowania i 
propagowania działań i zamierzeń Unii 
Europejskiej, w budowaniu sieci 
współpracy europejskiej oraz wzmacnianiu 
wśród społeczeństwa obywatelskiego 
tożsamości i identyfikacji europejskiej;
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Poprawka 8
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa instytucje Unii Europejskiej, a 
także władze krajowe, regionalne i lokalne 
państw członkowskich, do jak 
najpełniejszego wykorzystania istniejących 
ram prawnych oraz katalogu dobrych 
praktyk dla rozwoju dialogu z obywatelami 
oraz organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. wzywa instytucje Unii Europejskiej, a 
także władze krajowe, regionalne i lokalne 
państw członkowskich, do jak 
najpełniejszego wykorzystania istniejących 
ram prawnych oraz katalogu dobrych 
praktyk dla rozwoju dialogu z obywatelami 
oraz organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego; w szczególności uważa, że 
biura informacji PE w każdym państwie 
członkowskim powinny odgrywać aktywną 
rolę w promowaniu i organizacji forów, a 
także zarządzaniu tymi forami, które 
odbywają się przynajmniej raz w roku 
między Parlamentem i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego w danym 
państwie członkowskim, oraz podkreśla 
znaczenie udziału w tych forach posłów 
do PE zarówno z kraju organizacji forum, 
jak i z innych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 9
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa instytucje Unii Europejskiej do 
zapewnienia, aby wszyscy obywatele UE, 
w tym: kobiety i mężczyźni oraz ludzie 
starzy i młodzi - mieli szansę na aktywne, 
wolne od dyskryminacji i oparte na 

8. wzywa instytucje Unii Europejskiej do 
zapewnienia, aby wszyscy obywatele UE, 
w tym: kobiety i mężczyźni oraz ludzie 
starzy i młodzi, pochodzący ze wsi i z 
miasta - mieli szansę na aktywne, wolne 
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równych prawach zaangażowanie w dialog 
obywatelski. Funkcjonowanie Unii 
Europejskiej w tym zakresie powinno 
sprzyjać urzeczywistnieniu idei równości 
kobiet i mężczyzn oraz stanowić przykład 
jej propagowania zarówno w państwach 
członkowskich, jak i poza UE;

od dyskryminacji i oparte na równych 
prawach zaangażowanie w dialog 
obywatelski, a zwłaszcza żeby 
przedstawiciele mniejszości językowych 
mogli wypowiadać się na takich forach w 
swoich językach ojczystych. 
Funkcjonowanie Unii Europejskiej w tym 
zakresie powinno sprzyjać 
urzeczywistnieniu idei równości kobiet i 
mężczyzn oraz stanowić przykład jej 
propagowania zarówno w państwach 
członkowskich, jak i poza UE;

Or. en

Poprawka 10
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa instytucje Unii Europejskiej do
wypracowania wspólnych jednolitych i 
przejrzystych zasad oraz opisania 
mechanizmów i procedur prowadzenia 
dialogu obywatelskiego, zgodnego z
"Ogólnymi zasadami i minimalnymi 
standardami konsultacji z 
zainteresowanymi stronami"1;

9. wzywa instytucje Unii Europejskiej do
ustanowienia w drodze porozumienia 
międzyinstytucjonalnego wiążących 
wytycznych dotyczących powoływania 
przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego, metod organizowania 
konsultacji i ich finansowania, zgodnego 
z "Ogólnymi zasadami i minimalnymi 
standardami konsultacji z 
zainteresowanymi stronami"1;

Or. de

                                               
1Komunikat Komisji Europejskiej „W kierunku lepszej kultury konsultacji i dialogu – Zasady ogólne i 
minimalne standardy na potrzeby konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami”, COM(2002) 0704 
końcowy.
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Poprawka 11
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa instytucje Unii Europejskiej do 
wypracowania wspólnych jednolitych 
i przejrzystych zasad oraz opisania 
mechanizmów i procedur prowadzenia 
dialogu obywatelskiego, zgodnego z
"Ogólnymi zasadami i minimalnymi 
standardami konsultacji z 
zainteresowanymi stronami"1;

9. wzywa instytucje Unii Europejskiej do 
wypracowania wspólnych jednolitych 
i przejrzystych zasad oraz opisania 
mechanizmów i procedur prowadzenia 
dialogu obywatelskiego, zgodnego z
"Ogólnymi zasadami i minimalnymi 
standardami konsultacji z 
zainteresowanymi stronami"1; wskazuje, że 
w tym celu wszystkie instytucje UE 
powinny prowadzić i aktualizować rejestry 
wszystkich odpowiednich organizacji 
pozarządowych, niezależnie od tego czy 
działają w państwach członkowskich, czy 
też skupiają się na instytucjach unijnych;

Or. en

Poprawka 12
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Prezydium, żeby rozważyło 
sposoby wzmocnienia potencjału 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie 
skuteczniejszego i szerszego udziału w 
przygotowaniu sprawozdań 
parlamentarnych; proponuje, żeby takie 
regularne zasięganie opinii społeczeństwa 
obywatelskiego przybrało formę 
„wczesnego ostrzegania”: zawiadomienia 
odpowiednich osób zaangażowanych w 

                                               
1Komunikat Komisji Europejskiej „W kierunku lepszej kultury konsultacji i dialogu – Zasady ogólne i 
minimalne standardy na potrzeby konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami”, COM(2002) 0704.
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sporządzenie sprawozdania na etapie 
przekazania sprawozdania do komisji; 
zauważa, że może to stworzyć 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego możliwość przedstawienia 
stanowiska w danej sprawie w formie 
pisemnej i w terminie odpowiednim dla 
uwzględnienia w końcowym projekcie; 
stwierdza, że mniejsze podmioty 
społeczeństwa obywatelskiego często mają 
ograniczone zasoby, które pozwoliłyby im 
zasięgać informacji o istotnych dla nich 
pracach Parlamentu, oraz że potrzebna 
jest bardziej aktywna rola Parlamentu we 
wsparciu szerszego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 13
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa instytucje Unii Europejskiej do
rozwijania dialogu obywatelskiego we
wszystkich obszarach unijnych polityk w 
sposób przejrzysty i przy zachowaniu 
pełnej równowagi pomiędzy sektorami 
publicznym i prywatnym;

10. wzywa instytucje Unii Europejskiej do
uczynienia dialogu obywatelskiego
przekrojowym zadaniem wszystkich
dyrekcji generalnych Komisji, wszystkich 
roboczych grup doradczych w Radzie 
Ministrów i wszystkich komisji 
Parlamentu Europejskiego, w sposób 
przejrzysty i przy zachowaniu pełnej 
równowagi pomiędzy sektorami 
publicznym i prywatnym;

Or. de
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Poprawka 14
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa instytucje Unii Europejskiej, 
aby dla zapewnienia lepszej komunikacji, 
przepływu informacji i koordynacji ich 
działań w zakresie konsultacji ze 
społeczeństwem, podjęły bliższą 
współpracę na rzecz budowania 
europejskiego dialogu obywatelskiego i 
promowania aktywnej postawy 
europejskiej wśród obywateli UE;

skreślony

Or. de

Poprawka 15
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa instytucje Unii Europejskiej, 
aby dla zapewnienia lepszej komunikacji, 
przepływu informacji i koordynacji ich 
działań w zakresie konsultacji ze 
społeczeństwem, podjęły bliższą 
współpracę na rzecz budowania 
europejskiego dialogu obywatelskiego 
i promowania aktywnej postawy 
europejskiej wśród obywateli UE;

11. wzywa instytucje Unii Europejskiej, 
aby dla zapewnienia lepszej komunikacji, 
przepływu informacji i koordynacji ich 
działań w zakresie konsultacji ze 
społeczeństwem, podjęły bliższą 
współpracę na rzecz budowania 
europejskiego dialogu obywatelskiego 
i promowania aktywnej postawy 
europejskiej wśród obywateli UE;
stwierdza, że w związku z tym bardzo 
pożądane byłyby regularne spotkania 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i komisarzy w ramach 
forów odbywających się w państwach 
członkowskich jako sposób zmniejszenia 
postrzeganego rozdźwięku między UE i 
obywatelami Europy; 
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Or. en

Poprawka 16
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie profesjonalnych 
badań europejskiej opinii publicznej pod 
kątem zidentyfikowania i zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań obywateli UE w 
odniesieniu do funkcjonowania Unii;

skreślony

Or. de

Poprawka 17
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie profesjonalnych 
badań europejskiej opinii publicznej pod 
kątem zidentyfikowania i zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań obywateli UE w 
odniesieniu do funkcjonowania Unii;

15. podkreśla znaczenie profesjonalnych 
badań europejskiej opinii publicznej pod 
kątem zidentyfikowania i zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań obywateli UE w 
odniesieniu do funkcjonowania Unii;
wzywa instytucje UE i społeczeństwo 
obywatelskie w państwach członkowskich, 
żeby we wzajemnych stosunkach i 
dyskusjach miały te oczekiwania na 
uwadze;

Or. en
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Poprawka 18
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa władze krajowe, regionalne i 
lokalne państw członkowskich do 
wspierania dialogu obywatelskiego, w 
szczególności w tych krajach i regionach
oraz w tych dziedzinach, gdzie nie jest on 
jeszcze w pełni rozwinięty lub 
wystarczająco wdrożony;

16. wzywa władze krajowe, regionalne i 
lokalne państw członkowskich do 
wspierania dialogu obywatelskiego, w 
szczególności w tych krajach i regionach 
oraz w tych dziedzinach, gdzie nie jest on 
jeszcze w pełni rozwinięty lub 
wystarczająco wdrożony; ponadto nalega 
na te organy, żeby aktywnie wspierały 
rozwój wzajemnych stosunków 
regionalnych społeczeństwa 
obywatelskiego w państwach 
członkowskich oraz inicjatywy 
transgraniczne; należałoby również 
rozważyć powoływanie zespołów w 
państwach członkowskich jako sposób 
wspierania wymiany pomysłów i 
doświadczeń w UE;

Or. en

Poprawka 19
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. biorąc pod uwagę, iż prowadzenie 
dialogu z obywatelami na wszystkich 
szczeblach: europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym wymaga 
odpowiednich środków finansowych, 
zwraca się do podmiotów 
zainteresowanych i odpowiedzialnych za 
jego organizację o zapewnienie 
stosownego wsparcia finansowego;

19. zauważa, iż prowadzenie dialogu z 
obywatelami na wszystkich szczeblach: 
europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym wymaga odpowiednich środków 
finansowych; z tego względu z całym 
zaangażowaniem zachęca instytucje, żeby 
rozważyły możliwość powołania 
„funduszu społeczeństwa obywatelskiego” 
w celu zapewnienia ekonomicznych 
środków dla pełnej i szerokiej partycypacji 
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społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 20
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że poza dialogiem ze 
społeczeństwem obywatelskim konieczny 
jest również otwarty, przejrzysty i 
systematyczny dialog prowadzony z 
Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi, 
zgodnie z postanowieniami traktatu 
lizbońskiego;

Or. en

Poprawka 21
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zaleca instytucjom europejskim, żeby 
wspólnie udostępniały informacje o 
reprezentatywności i dziedzinach 
działalności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w Europie, np. poprzez 
publiczną i przyjazną użytkownikom bazę 
danych;

Or. de
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Poprawka 22
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. zwraca się do Komisji, żeby 
przedstawiła nowy wniosek dotyczący 
stowarzyszeń europejskich, żeby 
europejskie organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego miały oparcie we wspólnej 
podstawie prawnej;

Or. de
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