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Amendamentul 1
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Referirea 3a(nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere diversele rezoluții ale 
Parlamentului European adoptate pe 
parcursul actualei legislaturi, în care se 
tratează aspecte legate de societatea civilă,

Or. de

Amendamentul 2
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Referirea 3b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere audierea din 3 iunie 
2008 cu participarea unor reprezentanți ai 
societății civile,

Or. de

Amendamentul 3
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât o Uniune Europeană 
democrată și apropiată de cetățeni 
presupune o cooperare strânsă a 
instituțiilor europene și a statelor membre 
cu societatea civilă la nivel european, 
național, regional și local;

Or. de
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Amendamentul 4
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul C (devine considerentul -A a (nou))

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât deschiderea instituțiilor 
europene, naționale, regionale și locale din 
statele membre spre un dialog și o 
colaborare cu cetățenii și cu organizațiile 
societății civile reprezintă condiția de bază 
pentru implicarea acestora în procesul de 
elaborare a legislației și a bunei guvernări
la toate nivelurile;

-Aa.. întrucât deschiderea instituțiilor 
europene, naționale, regionale și locale 
spre un dialog și o colaborare cu cetățenii 
și cu organizațiile societății civile 
reprezintă condiția de bază pentru 
implicarea acestora în procesul de 
legiferare și guvernare la toate nivelurile;

(Considerentul C devine considerentul -
Aa)

Or. xm

Amendamentul 5
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există un consens în ceea 
ce privește conținutul dialogului civil și 
acesta este chiar echivalat în mod eronat 
cu dialogul social;

eliminat

Or. de

Amendamentul 6
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există un consens în ceea ce 
privește conținutul dialogului civil și 
acesta este chiar echivalat în mod eronat 
cu dialogul social;

E. întrucât termenul „societate civilă” face 
referire la un număr mare de organizații 
neguvernamentale și nonprofit instituite 
de cetățeni, prin propria decizie, care sunt 
prezente în viața publică și exprimă 
interesele, ideile și ideologiile membrilor 
lor sau ale altora, pe baza unor 
considerente de ordin etic, cultural, 
politic, științific, religios sau filantropic;

Or. en

Amendamentul 7
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază ponderea și semnificația 
funcțiilor de informare și de sensibilizare 
pe care le are dialogul civil, în special în 
ceea ce privește promovarea și diseminarea 
măsurilor și obiectivelor Uniunii Europene, 
în crearea unei rețele de colaborare în 
Europa și consolidarea identității și 
identificării europene în cadrul societății 
civile;

2. subliniază că, în Europa, societatea 
civilă joacă un rol important în procesul 
de integrare europeană, întrucât 
transmite instituțiilor europene pozițiile și 
solicitările cetățenilor Uniunii;  
evidențiază importanța expertizei pe care 
societatea civilă o pune la dispoziția 
instituțiilor și subliniază ponderea și 
semnificația funcțiilor de informare și de 
sensibilizare pe care le are dialogul civil, în 
special în ceea ce privește promovarea și 
diseminarea măsurilor și obiectivelor 
Uniunii Europene, în crearea unei rețele de 
colaborare în Europa și consolidarea 
identității și identificării europene în cadrul 
societății civile;

Or. de
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Amendamentul 8
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită instituțiilor Uniunii Europene și 
autorităților naționale, regionale și locale 
din statele membre să aplice cât mai 
eficient posibil cadrul juridic în vigoare și 
catalogul de bune practici în vederea 
dezvoltării dialogului cu cetățenii și cu 
organizațiile societății civile;

6. solicită instituțiilor Uniunii Europene și 
autorităților naționale, regionale și locale 
din statele membre să utilizeze cât mai 
eficient posibil cadrul juridic în vigoare și 
catalogul de bune practici în vederea 
dezvoltării dialogului cu cetățenii și cu 
organizațiile societății civile; consideră în 
special că birourile de informare ale PE 
din fiecare stat membru ar trebui să 
participe în mod activ la promovarea, 
organizarea și gestionarea forumurilor 
care au loc cel puțin o dată pe an între 
parlament și reprezentanții societății civile 
și subliniază importanța participării 
periodice la aceste forumuri, atât a 
statului membru implicat cât și a altor 
state membre; 

Or. en

Amendamentul 9
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
asigure că toți cetățenii UE – bărbați și 
femei, tineri și bătrâni – pot participa în 
aceeași măsură la dialogul civil, în mod 
activ, în condiții de egalitate și fără a fi 
discriminați; subliniază, în acest context, 
că Uniunea Europeană trebuie să contribuie 
la înfăptuirea principiului egalității dintre 
femei și bărbați și trebuie să acționeze în 
mod exemplar în vederea aplicării acestuia, 

8. solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
asigure că toți cetățenii UE – bărbați și 
femei, tineri și bătrâni, din zone urbane 
sau rurale – pot participa în aceeași 
măsură la dialogul civil, în mod activ, în 
condiții de egalitate și fără a fi discriminați 
și mai ales că membrii minorității 
lingvistice își pot utiliza limba maternă în 
aceste forumuri; subliniază, în acest 
context, că Uniunea Europeană trebuie să 
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atât pe teritoriul UE, cât și în afara 
acesteia;

contribuie la înfăptuirea principiului 
egalității dintre femei și bărbați și trebuie 
să acționeze în mod exemplar în vederea 
aplicării acestuia, atât pe teritoriul UE, cât 
și în afara acesteia;

Or. en

Amendamentul 10
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
elaboreze principii uniforme și 
transparente, precum și mecanisme și 
procedee pentru modelarea dialogului 
civil, ținând cont de comunicarea Comisiei 
intitulată „Spre o cultură consolidată a 
consultării și a dialogului – Principii 
generale și standarde minime aplicabile 
consultărilor angajate de către Comisie cu 
părțile interesate”;1

9. solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
stabilească printr-un acord 
interinstituțional linii directoare cu 
caracter obligatoriu privind numirea 
reprezentanților societății civile, metode 
pentru organizarea consultărilor și a 
finanțării acestora, ținând cont de 
comunicarea Comisiei intitulată „Spre o 
cultură consolidată a consultării și a 
dialogului – Principii generale și standarde 
minime aplicabile consultărilor angajate de 
către Comisie cu părțile interesate”;1

Or. de

Amendamentul 11
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
elaboreze principii uniforme și 
transparente, precum și mecanisme și 
procedee pentru modelarea dialogului civil, 
ținând cont de comunicarea Comisiei 
intitulată „Spre o cultură consolidată a 

9. solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
elaboreze principii uniforme și 
transparente, precum și mecanisme și 
procedee pentru modelarea dialogului civil, 
ținând cont de comunicarea Comisiei 
intitulată „Spre o cultură consolidată a 
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consultării și a dialogului – Principii 
generale și standarde minime aplicabile 
consultărilor angajate de către Comisie cu 
părțile interesate 1”;

consultării și a dialogului – Principii 
generale și standarde minime aplicabile 
consultărilor angajate de către Comisie cu 
părțile interesate1”; subliniază că, în acest 
scop, toate instituțiile UE ar trebui să 
păstreze registre actualizate ale tuturor 
organizațiilor neguvernamentale în care 
să se specifice dacă acestea își desfășoară 
activitatea în statele membre și/sau dacă 
domeniul lor de activitate se adresează în 
special instituțiilor UE; 

Or. en

Amendamentul 12
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Biroului să analizeze 
modalitățile pentru îmbunătățirea 
potențialului societății civile de a participa 
mai eficient și mai pe larg la pregătirea 
rapoartelor parlamentare. Sugerează că o 
astfel de consultare periodică a societății 
civile ar putea să îmbrace forma unei 
„alerte preventive”: o notificare a tuturor 
părților relevante cu privire la următorul 
raport, în momentul în care acesta este 
transmis unei comisii. Subliniază că 
aceasta va oferi actorilor societății civile 
posibilitatea să își expună în scris, cu 
suficient timp înainte, opinia cu privire la 
chestiunea în cauză, pentru ca aceste 
opinii să poată fi luate în considerare în 
proiectul final. Observă că, adesea, actori 
mai mici ai societății civile au la dispoziție 
resurse limitate pentru informarea cu 
privire la activitățile parlamentare pentru 
care manifestă interes și că este nevoie de 
un rol mai proactiv al Parlamentului 
pentru sprijinirea unei mai ample 
participări a societății civile;
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Or. en

Amendamentul 13
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită instituțiilor Uniunii Europene 
să dezvolte dialogul civil în toate 
domeniile politice ale UE ținând cont de 
principiul transparenței și să acorde atenție 
respectării unui raport echilibrat între 
sectorul public și cel privat;

10. solicită instituțiilor Uniunii Europene 
să introducă dialogul civil, ca sarcină 
orizontală,  la nivelul tuturor direcțiilor 
generale ale Comisiei, tuturor grupurilor 
de lucru ale Consiliului de Miniștri și 
tuturor comitetelor Parlamentului 
European, ținând cont de principiul 
transparenței și să acorde atenție respectării 
unui raport echilibrat între sectorul public 
și cel privat;

Or. de

Amendamentul 14
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. în vederea garantării unei mai bune 
comunicări, coordonări și a unui flux mai 
eficient al comunicării în ceea ce privește 
măsurile de consultare cu societatea, 
solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
urmărească o colaborare mai strânsă 
pentru dezvoltarea dialogului civil în 
Europa și să promoveze activ punctul de 
vedere european în rândul cetățenilor 
UE;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 15
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. în vederea garantării unei mai bune 
comunicări, coordonări și a unui flux mai 
eficient al comunicării în ceea ce privește 
măsurile de consultare cu societatea, 
solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
urmărească o colaborare mai strânsă pentru 
dezvoltarea dialogului civil în Europa și să 
promoveze activ punctul de vedere 
european în rândul cetățenilor UE;

11. în vederea garantării unei mai bune 
comunicări, coordonări și a unui flux mai 
eficient al comunicării în ceea ce privește 
măsurile de consultare cu societatea, 
solicită instituțiilor Uniunii Europene să 
urmărească o colaborare mai strânsă pentru 
dezvoltarea dialogului civil în Europa și să 
promoveze activ punctul de vedere 
european în rândul cetățenilor UE; observă 
că, în această ordine de idei, reuniunile 
periodice ale societății civile și 
Comisarilor, în cadrul forumurilor din 
statele membre, ar fi binevenite ca o 
modalitate de diminuare a clivajului 
perceput între UE și cetățenii Europei;

Or. en

Amendamentul 16
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunere de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția în special asupra 
semnificației pe care o au sondajele de 
opinie efectuate în Europa de 
profesioniști pentru identificarea și o mai 
bună înțelegere a nevoilor și așteptărilor 
cetățenilor UE în ceea ce privește 
funcționarea Uniunii;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 17
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția în special asupra 
semnificației pe care o au sondajele de 
opinie efectuate în Europa de profesioniști 
pentru identificarea și o mai bună 
înțelegere a nevoilor și așteptărilor 
cetățenilor UE în ceea ce privește 
funcționarea Uniunii;

15. atrage atenția în special asupra 
semnificației pe care o au sondajele de 
opinie efectuate în Europa de profesioniști 
pentru identificarea și o mai bună 
înțelegere a nevoilor și așteptărilor 
cetățenilor UE în ceea ce privește 
funcționarea Uniunii; îndeamnă atât 
instituțiile UE, cât și societatea civilă să 
țină cont de aceste așteptări în 
interacțiunile și dezbaterile lor;

Or. en

Amendamentul 18
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Paragraph 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită autorităților naționale,
regionale și locale din statele membre să 
promoveze dialogul civil, în special în 
țările și regiunile, precum și în domeniile 
în care acesta nu a fost dezvoltat sau 
aplicat în totalitate;

16. solicită autorităților naționale, 
regionale și locale din statele membre să 
promoveze dialogul civil, în special în 
țările și regiunile, precum și în domeniile 
în care acesta nu a fost dezvoltat sau 
aplicat în totalitate; îndeamnă aceste 
organisme să promoveze în mod activ 
dezvoltarea interactivității regionale a 
societății civile în rândul statelor membre, 
prin inițiative transfrontaliere;  de 
asemenea, crearea unor grupări de state 
membre ar trebui explorată ca mijloc de 
promovare a schimbului de idei și 
experiențe în cadrul UE;

Or. en
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Amendamentul 19
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. atrage atenția asupra faptului că pentru 
dialogul cu cetățenii la toate nivelurile, cel 
european, național, regional, respectiv 
local, sunt necesare mijloace financiare 
corespunzătoare și solicită autorităților 
care participă la acest dialog și sunt 
competente în această privință să asigure 
o finanțare suficientă pentru acesta;

19. atrage atenția asupra faptului că pentru 
dialogul cu cetățenii la toate nivelurile, cel 
european, național, regional, respectiv 
local, sunt necesare mijloace financiare 
corespunzătoare; prin urmare, încurajează 
ferm instituțiile să analizeze posibilitatea 
constituirii unui „Fond al societății 
civile” care să asigure mijloacele 
economice necesare pentru o participare 
deplină și extinsă a societății civile;

Or. en

Amendamentul 20
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că, pe lângă dialogul cu 
societatea civilă, este nevoie și de un 
dialog deschis, transparent și regulat al 
Uniunii cu bisericile și comunitățile 
religioase, așa cum prevede Tratatul de la 
Lisabona; 

Or. en

Amendamentul 21
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recomandă instituțiilor europene să 
pună în comun la dispoziție informații 
despre caracterul reprezentativ și 
domeniile de activitate ale organizațiilor 
societății civile în Europa, ca de exemplu 
o bază de date publică, ușor accesibilă 
utilizatorilor;

Or. de

Amendamentul 22
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită Comisiei să înainteze o nouă 
propunere cu privire la asociațiile 
europene, pentru ca organizațiile 
societății civile europene să poată recurge 
la un temei juridic comun; 

Or. de
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