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Alteração 1
Jo Leinen

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as diversas resoluções 
aprovadas pelo Parlamento Europeu 
durante a actual legislatura, que fazem 
referência à sociedade civil,

Or. de

Alteração 2
Jo Leinen

Proposta de resolução
Citação 3-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a audição com 
representantes da sociedade civil de 3 de 
Junho de 2008,

Or. de

Alteração 3
Jo Leinen

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que uma União 
Europeia democrática e próxima dos 
cidadãos pressupõe uma estreita 
cooperação das instituições europeias e 
dos Estados-Membros com a sociedade 
civil a nível europeu, nacional, regional e 
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local,

Or. de

Alteração 4
Jo Leinen

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a abertura das 
Instituições europeias, bem como das 
autoridades nacionais, regionais e locais 
dos Estados-Membros ao diálogo e à 
cooperação com os cidadãos e as 
organizações da sociedade civil é uma 
condição essencial para o seu 
envolvimento no processo de elaboração 
do direito e de exercício da autoridade a 
todos os níveis,

-A. Considerando que a abertura das 
Instituições europeias, bem como das 
autoridades nacionais, regionais e locais ao 
diálogo e à cooperação com os cidadãos e 
as organizações da sociedade civil é uma 
condição essencial para o seu 
envolvimento no processo legislativo e na 
boa governação a todos os níveis,

Or. de

Alteração 5
Jo Leinen

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que não existe uma 
definição única e universal de diálogo 
civil e que, muitas vezes, este chega a ser 
erradamente identificado com diálogo 
social,

Suprimido

Or. de
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Alteração 6
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que não existe uma 
definição única e universal de diálogo 
civil e que, muitas vezes, este chega a ser 
erradamente identificado com diálogo 
social,

E. Considerando que a expressão
"sociedade civil" se refere a um vasto 
número de organizações não 
governamentais e sem fins lucrativos,
criadas por cidadãos, por sua própria
vontade, que estão presentes na vida 
pública e dão voz aos interesses, ideias e 
ideologias dos seus membros ou de outros, 
com base em considerações éticas, 
culturais, políticas, científicas, religiosas 
ou filantrópicas,

Or. en

Alteração 7
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Sublinha o peso e o significado da 
função de informação e de sensibilização 
relativamente ao diálogo civil, 
nomeadamente no âmbito da promoção e 
da difusão das actividades e dos objectivos 
da União em matéria de criação de uma 
rede europeia de cooperação e de reforço 
da identidade e identificação europeias no 
seio da sociedade civil;

2. Sublinha que, na Europa, a sociedade 
civil desempenha um papel importante no 
processo de integração europeia, na 
medida em que dá a conhecer às 
instituições europeias as posições e as
exigências dos cidadãos da União 
Europeia; realça a importância dos 
conhecimentos colocados à disposição das 
instituições por parte da sociedade civil e 
sublinha o peso e o significado da função 
de informação e de sensibilização 
relativamente ao diálogo civil, 
nomeadamente no âmbito da promoção e 
da difusão das actividades e dos objectivos 
da União em matéria de criação de uma 
rede europeia de cooperação e de reforço 
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da identidade e identificação europeias no 
seio da sociedade civil;

Or. de

Alteração 8
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Convida as Instituições da União 
Europeia, bem como as autoridades 
nacionais, regionais e locais dos 
Estados-Membros a tirar o máximo partido 
do quadro jurídico em vigor e do catálogo 
de boas práticas para o desenvolvimento do 
diálogo com os cidadãos e as organizações 
da sociedade civil;

6. Convida as Instituições da União 
Europeia, bem como as autoridades 
nacionais, regionais e locais dos 
Estados-Membros a tirar o máximo partido 
do quadro jurídico em vigor e do catálogo 
de boas práticas para o desenvolvimento do 
diálogo com os cidadãos e as organizações 
da sociedade civil; considera, em 
particular, que os gabinetes de 
informação do PE em cada 
Estado-Membro devem participar
activamente na promoção, organização e 
gestão de fóruns entre o Parlamento e 
representantes da sociedade civil do
Estado-Membro em questão, os quais
devem ter lugar pelo menos uma vez por 
ano, e sublinha a importância de os seus 
deputados, tanto do Estado-Membro em 
causa como de outros Estados-Membros, 
participarem regularmente nestes fóruns;

Or. en

Alteração 9
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 8



AM\749790PT.doc 7/14 PE415.024v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

8. Convida as Instituições da União 
Europeia a garantir a todos os cidadãos 
europeus – homens, mulheres, idosos e 
jovens – oportunidades de participação 
activa no diálogo civil, sem que sejam 
objecto de discriminação e detendo os 
mesmos direitos; entende que o 
funcionamento da União Europeia neste 
contexto deve contribuir para se traduzir, 
na realidade, pelo princípio da igualdade 
entre homens e mulheres e que a sua 
aplicação deve servir de exemplo a 
difundir tanto nos Estados-Membros, como 
fora da UE;

8. Convida as Instituições da União 
Europeia a garantir a todos os cidadãos 
europeus – homens, mulheres, idosos e 
jovens, de zonas urbanas ou rurais –
oportunidades de participação activa no 
diálogo civil, sem que sejam objecto de 
discriminação e detendo os mesmos 
direitos, e, em particular, a possibilidade 
de os membros de minorias linguísticas 
utilizarem as respectivas línguas maternas 
nesses fóruns; entende que o 
funcionamento da União Europeia neste 
contexto deve contribuir para se traduzir, 
na realidade, pelo princípio da igualdade 
entre homens e mulheres e que a sua 
aplicação deve servir de exemplo a 
difundir tanto nos Estados-Membros, como 
fora da UE;

Or. en

Alteração 10
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Solicita às Instituições da União 
Europeia que elaborem princípios comuns, 
uniformes e transparentes e que 
estabeleçam mecanismos e procedimentos 
de diálogo civil, em conformidade com os 
“Princípios gerais e regras mínimas de 
consulta das partes interessadas pela 
Comissão”1;

9. Solicita às Instituições da União 
Europeia que definam, no âmbito de um 
acordo interinstitucional, orientações 
vinculativas para a nomeação de 
representantes da sociedade civil, bem 
como métodos para a organização de 
consultas e o seu financiamento e que 
estabeleçam mecanismos e procedimentos 
de diálogo civil, em conformidade com os 
“Princípios gerais e regras mínimas de 
consulta das partes interessadas pela 

                                               
1 Comunicação da Comissão intitulada “Para uma cultura reforçada de consulta e diálogo - Princípios gerais e 
regras mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão”, COM(2002)0704 final.
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Comissão”1;

Or. de

Alteração 11
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Solicita às Instituições da União 
Europeia que elaborem princípios comuns, 
uniformes e transparentes e que 
estabeleçam mecanismos e procedimentos 
de diálogo civil, em conformidade com os 
“Princípios gerais e regras mínimas de 
consulta das partes interessadas pela 
Comissão”1;

9. Solicita às Instituições da União 
Europeia que elaborem princípios comuns, 
uniformes e transparentes e que 
estabeleçam mecanismos e procedimentos 
de diálogo civil, em conformidade com os 
“Princípios gerais e regras mínimas de 
consulta das partes interessadas pela 
Comissão”1; salienta que, para o efeito, 
todas as Instituições da União Europeia 
devem manter registos actualizados de 
todas as organizações não 
governamentais pertinentes que exerçam 
a sua actividade quer nos 
Estados-Membros quer nas Instituições 
da União Europeia;

Or. en

Alteração 12
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Solicita à Mesa que estude formas de 
aumentar as possibilidades de a sociedade 
civil participar de forma mais eficaz e 
mais ampla na elaboração de relatórios 

                                               
1 Comunicação da Comissão intitulada “Para uma cultura reforçada de consulta e diálogo - Princípios gerais e 
regras mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão”, COM(2002)0704final.
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parlamentares; sugere que a consulta 
regular da sociedade civil assuma a forma
de "alerta precoce", ou seja, que as partes 
interessadas sejam informadas sobre o 
próximo relatório na fase em que este é 
atribuído a uma comissão; salienta que 
tal constitui uma oportunidade para os 
intervenientes da sociedade civil 
apresentarem as suas opiniões sobre o 
assunto em causa, por escrito e em tempo 
útil, de modo a que estas sejam tidas em 
consideração no texto final; observa que, 
muitas vezes, os intervenientes menos 
importantes da sociedade civil dispõem de
recursos limitados para se manterem
informados sobre as actividades do 
Parlamento que os afectam, pelo que é 
necessário que o Parlamento desempenhe
um papel mais activo, a fim de reforçar a 
participação da sociedade civil;

Or. en

Alteração 13
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Convida as Instituições da União 
Europeia a desenvolver o diálogo civil em 
todos os domínios de políticas 
comunitárias, de modo transparente e 
mantendo pleno equilíbrio entre os sectores 
público e privado;

10. Convida as Instituições da União 
Europeia a converter o diálogo civil numa 
questão transversal de todas as 
direcções-gerais da Comissão, todos os 
grupos de trabalho do Conselho e todas as 
comissões do Parlamento Europeu, de 
modo transparente e mantendo pleno 
equilíbrio entre os sectores público e 
privado;

Or. de
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Alteração 14
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita às Instituições da União 
Europeia que garantam uma melhor 
comunicação, fluxo de informação e 
coordenação da sua acção no âmbito das 
consultas sociais, por forma a cooperar 
mais estreitamente no desenvolvimento do 
diálogo civil e a promover uma postura 
europeia activa entre os cidadãos da UE;

Suprimido

Or. de

Alteração 15
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita às Instituições da União 
Europeia que garantam uma melhor 
comunicação, fluxo de informação e 
coordenação da sua acção no âmbito das 
consultas sociais, por forma a cooperar 
mais estreitamente no desenvolvimento do 
diálogo civil e a promover uma postura 
europeia activa entre os cidadãos da UE;

11. Solicita às Instituições da União 
Europeia que garantam uma melhor 
comunicação, fluxo de informação e 
coordenação da sua acção no âmbito das 
consultas sociais, por forma a cooperar 
mais estreitamente no desenvolvimento do 
diálogo civil e a promover uma postura 
europeia activa entre os cidadãos da UE;
observa, neste contexto, que a realização 
de encontros regulares entre a sociedade 
civil e os Comissários em fóruns nos 
Estados-Membros seria altamente
desejável para reduzir a distância entre a 
UE e os cidadãos europeus;

Or. en
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Alteração 16
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Sublinha a importância das 
sondagens profissionais da opinião 
pública europeia do ponto de vista da 
identificação e de melhor compreensão 
das necessidades e das expectativas dos 
cidadãos da UE no que diz respeito ao 
funcionamento da União;

Suprimido

Or. de

Alteração 17
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Sublinha a importância das sondagens 
profissionais da opinião pública europeia 
do ponto de vista da identificação e de 
melhor compreensão das necessidades e 
das expectativas dos cidadãos da UE no 
que diz respeito ao funcionamento da 
União;

15. Sublinha a importância das sondagens 
profissionais da opinião pública europeia 
do ponto de vista da identificação e de 
melhor compreensão das necessidades e 
das expectativas dos cidadãos da UE no 
que diz respeito ao funcionamento da 
União; insta tanto as Instituições da UE 
como a sociedade civil nos 
Estados-Membros a terem em conta estas 
expectativas nas suas interacções e nos 
seus debates;

Or. en
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Alteração 18
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Convida as autoridades nacionais, 
regionais e locais dos Estados-Membros a 
apoiar o diálogo civil, em particular em 
países e regiões, nomeadamente nos 
domínios em que ainda não se encontre 
plenamente desenvolvido ou 
suficientemente instaurado;

16. Convida as autoridades nacionais, 
regionais e locais dos Estados-Membros a 
apoiar o diálogo civil, em particular em 
países e regiões, nomeadamente nos 
domínios em que ainda não se encontre 
plenamente desenvolvido ou 
suficientemente instaurado; insta ainda 
essas entidades a promoverem 
activamente o desenvolvimento da 
interactividade regional da sociedade civil 
entre Estados-Membros e iniciativas 
transfronteiriças; considera que a criação 
de grupos de Estados-Membros deve ser 
igualmente tida em conta como meio de 
promover o intercâmbio de ideias e 
experiências na UE;

Or. en

Alteração 19
Sirpa Pietikäinen

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Tendo em conta os recursos financeiros 
necessários para levar a cabo o diálogo 
com os cidadãos a todos os níveis 
(europeu, nacional, regional e local), 
solicita às partes interessadas e aos 
responsáveis da sua organização que 
garantam um apoio financeiro adequado;

19. Salienta a necessidade de recursos 
financeiros adequados para levar a cabo o 
diálogo com os cidadãos a todos os níveis 
(europeu, nacional, regional e local); insta, 
por conseguinte, as Instituições a 
considerarem a possibilidade de criar um 
"Fundo para a sociedade civil", com o 
objectivo de assegurar os recursos 
financeiros necessários para a plena e 
ampla participação da sociedade civil;
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Or. en

Alteração 20
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Salienta que, para além do diálogo 
com a sociedade civil, é também 
necessário um diálogo aberto, 
transparente e regular entre a União 
Europeia e as Igrejas e comunidades 
religiosas, como previsto no Tratado de 
Lisboa;

Or. en

Alteração 21
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Recomenda que as Instituições 
europeias disponibilizem conjuntamente 
informações sobre a representatividade e 
os domínios de acção das organizações da 
sociedade civil na Europa, por exemplo, 
numa base de dados pública e de fácil 
utilização;

Or. de

Alteração 22
Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

19-B. Exorta a Comissão a apresentar 
uma nova proposta relativa a associações 
europeias, para que as organizações da 
sociedade civil europeia possam dispor de
uma base jurídica comum;

Or. de
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