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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Citácia 3a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na niektoré uznesenia 
Európskeho parlamentu v prebiehajúcom 
legislatívnom období, ktoré sa zaoberali 
občianskou spoločnosťou,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Citácia 3b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na vypočutie o občianskej 
spoločnosti z 3. marca 2008,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-A. keďže demokratická a občanom blízka 
Európska únia predpokladá úzku 
spoluprácu európskych inštitúcií 
a členských štátov s občianskou 
spoločnosťou na európskej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni,
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C (stáva sa odôvodnením -Aa (nové))

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže otvorenosť európskych inštitúcií, 
národných, regionálnych a miestnych 
orgánov členských štátov na dialóg a 
spoluprácu s občanmi a občianskymi 
organizáciami je základnou podmienkou 
ich účasti na procese tvorby právnych 
predpisov a výkonu moci na každej 
úrovni,

-Aa. keďže otvorenosť európskych 
inštitúcií a vnútroštátnych, regionálnych a 
miestnych orgánov na dialóg a spoluprácu 
s občiankami a občanmi a občianskymi 
organizáciami je základnou podmienkou 
ich účasti na vykonávaní právnych 
predpisov a výkone moci na všetkých 
úrovniach,

(Odôvodnenie C sa stáva odôvodnením
-Aa)

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže nejestvuje jediná, všeobecne 
uznávaná definícia občianskeho dialógu, 
a navyše – tento býva nepatrične 
stotožňovaný so sociálnym dialógom,

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže nejestvuje jediná, všeobecne 
uznávaná definícia občianskeho dialógu, 
a navyše – tento býva nepatrične 
stotožňovaný so sociálnym dialógom,

E. keďže pojem „občianska spoločnosť“ 
sa vzťahuje na veľký počet mimovládnych 
a neziskových organizácií založených 
z vlastnej vôle občanmi, ktoré sú 
zastúpené vo verejnom živote a ktoré 
vyjadrujú záujmy, myšlienky a ideológie 
svojich členov a iných osôb na základe 
etických, kultúrnych, politických, 
vedeckých, náboženských alebo 
filantropických kritérií,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje dôležitosť a význam 
informačných funkcií a funkcií 
popularizujúcich občiansky dialóg, najmä v 
oblasti podpory a propagácie činnosti a 
zámerov Európskej únie, pri budovaní siete 
európskej spolupráce a posilňovaní pocitu 
identity a stotožnenia sa s Európskym 
spoločenstvom;

2. zdôrazňuje, že občianska spoločnosť 
v Európe zohráva dôležitú úlohu 
v európskom integračnom procese tým, že 
európskym inštitúciám predkladá 
stanoviská a požiadavky európskych 
občanov a občianok; vyzdvihuje význam 
odbornosti, ktorú európskym inštitúciám 
poskytuje občianska spoločnosť, 
a zdôrazňuje dôležitosť a význam 
informačných funkcií a funkcií 
popularizujúcich občiansky dialóg, najmä v 
oblasti podpory a propagácie činnosti a 
zámerov Európskej únie, pri budovaní siete 
európskej spolupráce a posilňovaní pocitu 
identity a stotožnenia sa s Európskym 
spoločenstvom;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. vyzýva inštitúcie Európskej únie ako aj 
národné, regionálne a miestne orgány 
členských štátov, aby v čo najväčšej miere 
využívali jestvujúce právne predpisy a 
osvedčené postupy na rozvoj dialógu s 
občanmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti;

6. vyzýva inštitúcie Európskej únie ako aj 
vnútroštátne, regionálne a miestne orgány 
členských štátov, aby v čo najväčšej miere 
využívali jestvujúce právne predpisy a 
osvedčené postupy na rozvoj dialógu s 
občanmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti; domnieva sa, že predovšetkým 
informačné kancelárie EP v každom 
členskom štáte by mali zohrávať 
aktívnejšiu úlohu pri podpore, organizácii 
a riadení fór, ktoré sa aspoň jedenkrát 
ročne konajú za účasti Parlamentu 
a zástupcov občianskej spoločnosti 
v danom členskom štáte, a zdôrazňuje 
význam pravidelnej účasti svojich 
poslancov na týchto fórach, a to tak 
z príslušného členského štátu, ako aj 
iných členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
zabezpečili, aby všetci občania EÚ vrátane 
žien a mužov a starých a mladých ľudí 
mali možnosť aktívne, bez diskriminácie a 
pri dodržaní rovnoprávnosti angažovať sa v 
občianskom dialógu. Fungovanie

8. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
zabezpečili, aby všetci občania EÚ vrátane 
žien a mužov a starých a mladých ľudí
z mestského a vidieckeho prostredia mali 
možnosť aktívne, bez diskriminácie a pri 
dodržaní rovnoprávnosti angažovať sa v 
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Európskej únie v tejto oblasti musí 
vytvárať priaznivé podmienky pre 
napĺňanie zásady rovnoprávnosti žien a 
mužov a byť príkladom jej presadzovania v 
členských štátoch, ako aj mimo EÚ;

občianskom dialógu a predovšetkým, aby 
príslušníci jazykových menšín mohli 
na takýchto fórach používať svoje rodné 
jazyky; fungovanie Európskej únie v tejto 
oblasti musí vytvárať priaznivé podmienky 
pre napĺňanie zásady rovnoprávnosti žien a 
mužov a byť príkladom jej presadzovania v 
členských štátoch, ako aj mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
vypracovali spoločné jednotné a 
transparentné pravidlá a vypracovali 
mechanizmy a postupy vedenia 
občianskeho dialógu, v súlade so 
Všeobecnými zásadami a minimálnymi 
normami konzultácie Komisie so 
zainteresovanými stranami;

9. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
v rámci medziinštitucionálnej dohody 
schválili záväzné usmernenia týkajúce sa 
menovania zástupcov občianskej 
spoločnosti, metód tvorby konzultácií 
a ich financovania v súlade so 
Všeobecnými zásadami a minimálnymi 
normami konzultácie Komisie so 
zainteresovanými stranami1;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
vypracovali spoločné jednotné a 

9. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
vypracovali spoločné jednotné a 

                                               
1 Oznámenie Európskej komisie s názvom K posilnenej kultúre konzultácií a dialógu – Všeobecné zásady a 
minimálne normy konzultácie Komisie so zainteresovanými stranami, KOM(2002)0704 v konečnom znení.
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transparentné pravidlá a vypracovali 
mechanizmy a postupy vedenia 
občianskeho dialógu, v súlade so 
Všeobecnými zásadami a minimálnymi 
normami konzultácie Komisie so 
zainteresovanými stranami1;

transparentné pravidlá a vypracovali 
mechanizmy a postupy vedenia 
občianskeho dialógu, v súlade so 
Všeobecnými zásadami a s minimálnymi 
normami konzultácie Komisie so 
zainteresovanými stranami1; upozorňuje, 
že všetky inštitúcie EÚ by mali s týmto 
cieľom uchovávať aktualizované registre 
všetkých príslušných mimovládnych 
organizácií bez ohľadu na to, či sú 
aktívne v členských štátoch a/alebo sa 
zameriavajú na inštitúcie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. vyzýva predsedníctvo, aby preskúmalo 
spôsoby posilnenia potenciálu občianskej 
spoločnosti účinnejšie a v širšom rozsahu 
sa zúčastňovať na príprave 
parlamentných správ; navrhuje, aby 
takéto pravidelné konzultácie 
s občianskou spoločnosťou mali formu 
„včasného varovania“: informovania 
príslušných zainteresovaných strán 
o nadchádzajúcej správe v etape, keď sa 
táto správa predkladá výboru; poukazuje 
na to, že by to aktérom občianskej 
spoločnosti poskytlo príležitosť predložiť 
písomnou formou svoje stanoviská 
k danej otázke v dostatočnom časovom 
predstihu, aby sa mohli zohľadniť 
v konečnom znení návrhu; konštatuje, že 
menší aktéri občianskej spoločnosti majú 
často veľmi obmedzené zdroje, pokiaľ ide 

                                                                                                                                                  
1 Oznámenie Komisie: Oznámenie Európskej komisie s názvom K posilnenej kultúre konzultácií a dialógu –
Všeobecné zásady a minimálne normy konzultácie Komisie so zainteresovanými stranami, KOM(2002)0704.
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o získavanie informácií o činnostiach 
Parlamentu, ktoré sú pre nich dôležité, 
a že treba, aby Parlament zaujal 
proaktívnejšiu úlohu s cieľom podporiť 
širšiu účasť občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
rozvíjali občiansky dialóg vo všetkých 
oblastiach politiky Únie transparentným 
spôsobom a pri zachovaní plnej 
vyváženosti medzi verejným a súkromným 
sektorom;

10. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
občiansky dialóg zaradili ako prierezovú 
úlohu do činnosti všetkých generálnych 
riaditeľstiev Komisie, všetkých 
pracovných skupín Rady v rámci Rady 
ministrov, ako aj všetkých výborov 
Európskeho parlamentu, a to
transparentným spôsobom a pri zachovaní 
plnej vyváženosti medzi verejným a 
súkromným sektorom;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
sa s cieľom lepšej komunikácie, toku 
informácií a koordinácie svojich činností 
v oblasti konzultácií so spoločnosťou, 
usilovali o tesnú spoluprácu v prospech 
budovania európskeho občianskeho 
dialógu a podporu aktívneho európskeho 

vypúšťa sa
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postoja medzi občanmi EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
sa s cieľom lepšej komunikácie, toku 
informácií a koordinácie svojich činností v 
oblasti konzultácií so spoločnosťou, 
usilovali o tesnú spoluprácu v prospech 
budovania európskeho občianskeho
dialógu a podporu aktívneho európskeho 
postoja medzi občanmi EÚ;

11. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby 
sa s cieľom lepšej komunikácie, toku 
informácií a koordinácie svojich činností v 
oblasti konzultácií so spoločnosťou 
usilovali o tesnú spoluprácu v prospech 
budovania európskeho občianskeho 
dialógu a podporu aktívneho európskeho 
postoja medzi občanmi EÚ; konštatuje, že 
v tejto súvislosti by pravidelné stretnutia 
občianskej spoločnosti a členov Komisie 
na fórach v členských štátoch boli veľmi 
vhodným prostriedkom, ktorý by mohol 
znížiť pociťovanú medzeru medzi EÚ 
a občanmi Európy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam profesionálnych 
prieskumov európskej verejnej mienky z 
pohľadu identifikácie a pochopenia 
potrieb a očakávaní občanov EÚ vo 
vzťahu ku fungovaniu Únie;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam profesionálnych 
prieskumov európskej verejnej mienky z 
pohľadu identifikácie a pochopenia potrieb 
a očakávaní občanov EÚ vo vzťahu ku
fungovaniu Únie;

15. zdôrazňuje význam profesionálnych 
prieskumov európskej verejnej mienky z 
pohľadu identifikácie a pochopenia potrieb 
a očakávaní občanov EÚ vo vzťahu 
k fungovaniu Únie; naliehavo vyzýva 
inštitúcie EÚ a občiansku spoločnosť 
v členských štátoch, aby pri svojich 
výmenách názorov a diskusiách pamätali 
na tieto očakávania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. vyzýva národné, regionálne a miestne 
orgány členských štátov, aby podporovali 
občiansky dialóg, najmä v tých štátoch a 
regiónoch a v tých oblastiach, kde ešte nie 
je v plnej miere rozvinutý alebo 
dostatočným spôsobom zavedený do praxe;

16. vyzýva vnútroštátne, regionálne a 
miestne orgány členských štátov, aby 
podporovali občiansky dialóg, najmä v 
tých štátoch a regiónoch a v tých 
oblastiach, kde ešte nie je v plnej miere 
rozvinutý alebo dostatočným spôsobom 
zavedený do praxe; okrem toho nalieha 
na tieto orgány, aby aktívne podporovali
rozvoj regionálnej interaktivity občianskej 
spoločnosti medzi členskými štátmi, ako aj 
cezhraničných iniciatív; malo by sa tiež 
preskúmať vytváranie zoskupení 
členských štátov ako spôsobu podpory 
výmeny myšlienok a skúseností v rámci 
EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. so zreteľom na to, že uskutočňovanie 
dialógu s občanmi na všetkých úrovniach: 
európskej, národnej, regionálnej a miestnej 
vyžaduje zodpovedajúce finančné 
prostriedky, obracia sa na zainteresované 
subjekty zodpovedné za jeho organizáciu, 
aby zabezpečili náležitú finančnú 
podporu;

19. poukazuje na to, že uskutočňovanie 
dialógu s občanmi na všetkých úrovniach –
európskej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej – vyžaduje zodpovedajúce 
finančné prostriedky; dôrazne preto vyzýva 
inštitúcie, aby preskúmali možnosť 
zriadenia „fondu občianskej spoločnosti“, 
ktorý zabezpečí finančné prostriedky 
na rozsiahlu a širokú účasť občianskej 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Íñigo Méndez de Vigo

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že okrem dialógu 
s občianskou spoločnosťou je nevyhnutný 
aj otvorený, prehľadný a pravidelný 
dialóg Únie s cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami, ako stanovuje Lisabonská 
zmluva;

Or. en



AM\749790SK.doc 13/13 PE415.024v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a. odporúča európskym inštitúciám, aby 
spoločne poskytli informácie 
o reprezentatívnosti a oblastiach činnosti 
občianskych organizácií v Európe, 
napríklad vo forme verejnej databázy 
jednoducho prístupnej užívateľom;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 19b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu, aby predložila nový 
návrh o európskych spoločnostiach 
s cieľom poskytnúť európskym 
občianskym organizáciám spoločný 
právny základ;

Or. de
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