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Predlog spremembe 1
Jo Leinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju številnih resolucij 
Evropskega parlamenta iz sedanjega 
zakonodajnega obdobja, v katerih je 
obravnavana tematika civilne družbe,

Or. de

Predlog spremembe 2
Jo Leinen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predstavitve, ki so se je 
udeležili predstavniki civilne družbe, z dne 
3. junija 2008,

Or. de

Predlog spremembe 3
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava –A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– A. ker demokratična in državljanom 
prijazna Evropska unija predpostavlja 
tesno sodelovanje evropskih institucij in 
držav članic s civilno družbo na evropski, 
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nacionalni, regionalni in lokalni ravni,

Or. de

Predlog spremembe 4
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (postane uvodna izjava -A a (novo))

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je odprtost evropskih, nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucij v državah 
članicah za dialog in sodelovanje z 
državljankami in državljani ter 
organizacijami civilne družbe osnovni 
pogoj za njihovo vključitev v postopek 
priprave zakonodaje in dobro upravljanje
na vseh ravneh,

-Aa. ker je odprtost evropskih, nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih institucij za dialog 
in sodelovanje z državljankami in 
državljani ter organizacijami civilne družbe 
osnovni pogoj za pravno ureditev in 
upravljanje na vseh ravneh,

(Uvodna izjava C postane uvodna izjava -
Aa)

Or. xm

Predlog spremembe 5
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker ni soglasja o tem, kaj civilni dialog 
vključuje, in se ga pomotoma celo enači s 
socialnim dialogom,

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 6
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker ni soglasja o tem, kaj civilni dialog 
vključuje, in se ga pomotoma celo enači s 
socialnim dialogom,

E. ker se izraz „civilna družba“ nanaša na 
veliko število nevladnih in neprofitnih 
organizacij, ki so jih prostovoljno 
ustanovili državljani in so prisotne v 
javnem življenju ter so na podlagi 
etničnih, kulturnih, političnih, 
znanstvenih, verskih ali filantropskih 
načel izraz interesov, zamisli in ideologij 
njihovih članov in drugih oseb,

Or. en

Predlog spremembe 7
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja pomen civilnega dialoga, ki 
ima vlogo obveščanja in ozaveščanja, zlasti 
pri spodbujanju in posredovanju ukrepov in 
ciljev Evropske unije, pri vzpostavljanju 
mreže za sodelovanje v Evropi ter krepitvi 
evropske identitete in prepoznavnosti v 
civilni družbi;

2. poudarja, da ima civilna družba v 
Evropi pomembno vlogo pri evropskem 
integracijskem procesu, saj evropskim 
institucijam posreduje stališča in zahteve 
državljank in državljanov Unije;
izpostavlja pomen strokovnega znanja, ki 
ga institucijam ponujajo predstavniki 
civilne družbe, in poudarja pomen 
civilnega dialoga, ki ima vlogo obveščanja 
in ozaveščanja, zlasti pri spodbujanju in 
posredovanju ukrepov in ciljev Evropske 
unije, pri vzpostavljanju mreže za 
sodelovanje v Evropi ter krepitvi evropske 
identitete in prepoznavnosti v civilni 
družbi;

Or. de
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Predlog spremembe 8
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva institucije Evropske unije in 
nacionalne, regionalne ter lokalne oblasti v 
državah članicah, naj obstoječi pravni 
okvir in najboljše prakse kar najbolje 
uporabijo za razvijanje dialoga z 
državljankami in državljani ter 
organizacijami civilne družbe;

6. poziva institucije Evropske unije in 
nacionalne, regionalne ter lokalne oblasti v 
državah članicah, naj obstoječi pravni 
okvir in najboljše prakse kar najbolje 
uporabijo za razvijanje dialoga z 
državljankami in državljani ter 
organizacijami civilne družbe; zlasti meni, 
naj bi informacijske pisarne Evropskega 
parlamenta v posameznih državah 
članicah imele dejavno vlogo pri 
spodbujanju, organizaciji in upravljanju 
forumov, ki vsaj enkrat letno potekajo 
med Parlamentom in predstavniki civilne 
družbe v teh državah članicah, in 
poudarja pomen redne udeležbe na teh 
forumih tako poslancev EP iz določene 
države članice kot tudi iz drugih držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 9
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva institucije Evropske unije, naj 
poskrbijo, da bodo pri civilnem dialogu 
lahko dejavno, brez diskriminacije in 
enakopravno sodelovale vse državljanke in 
vsi državljani EU, v enaki meri ženske in 
moški, stari in mladi; opozarja, da mora 
Evropska unija v zvezi s tem prispevati k 

8. poziva institucije Evropske unije, naj 
poskrbijo, da bodo pri civilnem dialogu 
lahko dejavno, brez diskriminacije in 
enakopravno sodelovale vse državljanke in 
vsi državljani EU, v enaki meri ženske in 
moški, stari in mladi, iz mest ali podeželja, 
in zlasti, da bodo na teh forumih 
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uresničevanju načela o enakopravnosti 
žensk in moških ter pri uveljavljanju tega 
načela v EU in izven nje delovati kot 
zgled;

pripadniki jezikovnih manjšin lahko 
uporabljali svoj materni jezik; opozarja, 
da mora Evropska unija v zvezi s tem 
prispevati k uresničevanju načela o 
enakopravnosti žensk in moških ter pri 
uveljavljanju tega načela v EU in izven nje 
delovati kot zgled;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva institucije Evropske unije, naj 
pripravijo enotna in pregledna načela ter 
mehanizme in postopke za vzpostavitev 
civilnega dialoga ter pri tem upoštevajo 
sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev 
kulture posvetovanja in dialoga – splošna 
načela in minimalni standardi za 
posvetovanje Komisije z zainteresiranimi 
stranmi“;1

9. poziva institucije Evropske unije, naj v 
medinstitucionalnem sporazumu 
sprejmejo zavezujoče smernice za 
imenovanje predstavnikov civilne družbe, 
metode za pripravo posvetovanj in njihovo 
financiranje ter pri tem upoštevajo 
sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev 
kulture posvetovanja in dialoga – splošna 
načela in minimalni standardi za 
posvetovanje Komisije z zainteresiranimi 
stranmi“;1

Or. de

Predlog spremembe 11
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva institucije Evropske unije, naj 
pripravijo enotna in pregledna načela ter 

9. poziva institucije Evropske unije, naj 
pripravijo enotna in pregledna načela ter 

                                               
1 Sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev kulture posvetovanja in dialoga – splošna načela in minimalni 
standardi za posvetovanje Komisije z zainteresiranimi stranmi“ KOM(2002)0704 konč.
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mehanizme in postopke za vzpostavitev 
civilnega dialoga ter pri tem upoštevajo 
sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev 
kulture posvetovanja in dialoga – splošna 
načela in minimalni standardi za 
posvetovanje Komisije z zainteresiranimi 
stranmi“1;

mehanizme in postopke za vzpostavitev 
civilnega dialoga ter pri tem upoštevajo 
sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev 
kulture posvetovanja in dialoga – splošna 
načela in minimalni standardi za 
posvetovanje Komisije z zainteresiranimi
stranmi“1; poudarja, da bi v ta namen vse 
institucije Evropske unije morale voditi 
posodobljene registre vseh pomembnih 
nevladnih organizacij, ne glede na to, ali 
so dejavne v državi članici in/ali so 
osredotočene na institucije Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva predsedstvo, naj premisli o 
načinih, kako povečati možnosti za 
učinkovitejše in širše sodelovanje civilne 
družbe pri pripravi parlamentarnih 
poročil; predlaga, da bi takšno redno 
posvetovanje s civilno družbo lahko 
potekalo v obliki „zgodnjega 
opozarjanja“, tj. v obliki obvestila 
ustreznim interesnim skupinam o novem 
poročilu, ko je to dodeljeno odboru; 
poudarja, da bi predstavniki civilne 
družbe tako imeli možnost pisno in 
pravočasno posredovati svoja mnenja o 
obravnavani zadevi, ki bi lahko bila 
upoštevana v končnem poročilu; 
ugotavlja, da imajo predstavniki manjših 
organizacij civilne družbe mnogokrat 
omejena sredstva za to, da so obveščeni o 
dejavnostih Parlamenta, ki so za njih 

                                                                                                                                                  
1 Sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev kulture posvetovanja in dialoga – splošna načela in minimalni 
standardi za posvetovanje Komisije z zainteresiranimi stranmi“ KOM(2002)0704 konč.
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pomembne, in da je potrebna bolj 
proaktivna vloga Parlamenta, da bi 
okrepili širšo udeležbo civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva institucije Evropske unije, naj 
razvijajo civilni dialog na vseh političnih 
področjih EU in pri tem upoštevajo načelo 
preglednosti ter ohranjajo uravnotežen 
odnos med javnim in zasebnim sektorjem;

10. poziva institucije Evropske unije, naj 
civilni dialog zastavijo kot skupno nalogo 
za vse generalne direktorate Komisije, vse 
delovne skupine Sveta Evropske unije in 
vse odbore Evropskega parlamenta ter pri 
tem upoštevajo načelo preglednosti ter 
ohranjajo uravnotežen odnos med javnim 
in zasebnim sektorjem;

Or. de

Predlog spremembe 14
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva institucije Evropske unije, naj 
si prizadevajo za tesnejše sodelovanje pri 
vzpostavitvi civilnega dialoga v Evropi, da 
se omogočita boljša komunikacija in 
usklajevanje ter boljši potek komunikacije 
v zvezi z ukrepi za posvetovanje z družbo, 
in naj v razmerju z državljankami in
državljani EU dejavno zastopa evropsko 
stališče;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 15
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva institucije Evropske unije, naj si 
prizadevajo za tesnejše sodelovanje pri 
vzpostavitvi civilnega dialoga v Evropi, da 
se omogočita boljša komunikacija in 
usklajevanje ter boljši potek komunikacije 
v zvezi z ukrepi za posvetovanje z družbo, 
in naj v razmerju z državljankami in 
državljani EU dejavno zastopa evropsko 
stališče;

11. poziva institucije Evropske unije, naj si 
prizadevajo za tesnejše sodelovanje pri 
vzpostavitvi civilnega dialoga v Evropi, da 
se omogočita boljša komunikacija in 
usklajevanje ter boljši potek komunikacije 
v zvezi z ukrepi za posvetovanje z družbo, 
in naj v razmerju z državljankami in 
državljani EU dejavno zastopa evropsko 
stališče; ugotavlja, da bi v zvezi s tem 
redna srečanja civilne družbe in 
komisarjev na forumih v državah članicah 
bila zelo zaželena kot način za zmanjšanje 
prepada med Evropsko unijo in 
evropskimi državljani;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja zlasti na pomen 
profesionalnih javnomnenjskih raziskav v 
Evropi za prepoznavnost in boljše 
razumevanje potreb in pričakovanj 
državljank ter državljanov EU v zvezi z 
delovanjem Unije;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 17
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja zlasti na pomen 
profesionalnih javnomnenjskih raziskav v 
Evropi za prepoznavnost in boljše 
razumevanje potreb in pričakovanj 
državljank ter državljanov EU v zvezi z 
delovanjem Unije;

15. opozarja zlasti na pomen 
profesionalnih javnomnenjskih raziskav v 
Evropi za prepoznavnost in boljše 
razumevanje potreb in pričakovanj 
državljank ter državljanov EU v zvezi z 
delovanjem Unije; spodbuja institucije 
Evropske unije in civilno družbo v 
državah članicah, naj ta pričakovanja 
upoštevajo pri medsebojnem sodelovanju 
in razpravah;

Or. en

Predlog spremembe 18
György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva nacionalne, regionalne in 
lokalne organe v državah članicah, naj 
spodbujajo civilni dialog, zlasti v tistih 
državah in regijah ter na tistih področjih, 
kjer še ni popolnoma razvit ali uresničen;

16. poziva nacionalne, regionalne in 
lokalne organe v državah članicah, naj 
spodbujajo civilni dialog, zlasti v tistih 
državah in regijah ter na tistih področjih, 
kjer še ni popolnoma razvit ali uresničen; 
te organe nadalje poziva, naj dejavno 
spodbujajo razvoj regionalnega 
sodelovanja civilne družbe med državami 
članicami in čezmejne pobude; prav tako 
pa bi bilo treba preučiti oblikovanje 
grozdov v državah članicah kot način 
spodbujanja izmenjave zamisli in izkušenj 
znotraj Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da so za dialog z 
državljankami in državljani na vseh 
ravneh, torej evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni, potrebna ustrezna 
finančna sredstva, in poziva organe, ki 
sodelujejo pri tem dialogu in so zanj 
odgovorni, naj zagotovijo zadostna 
finančna sredstva;

19. opozarja, da so za dialog z 
državljankami in državljani na vseh 
ravneh, torej evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni, potrebna ustrezna 
finančna sredstva; zato močno vzpodbuja 
institucije, naj preverijo možnost 
vzpostavitve „sklada za civilno družbo“, 
da bi zagotovili finančna sredstva za 
popolno in široko sodelovanje civilne 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 20
Íñigo Méndez de Vigo

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je poleg dialoga s 
civilno družbo potreben tudi odprt, 
pregleden in reden dialog med Evropsko 
unijo ter cerkvami in verskimi 
skupnostmi, kot je predvideno v lizbonski 
pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. priporoča evropskim institucijam, naj 
skupaj razpolagajo z informacijami o 
zastopstvu in področjih dejavnosti 
organizacij civilne družbe v Evropi, na 
primer v obliki javne in uporabnikom 
prijazne zbirke podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 22
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Komisijo, naj poda nov 
predlog za evropska združenja, tako da se 
bodo evropske organizacije civilne družbe 
lahko sklicevale na skupno pravno 
podlago;

Or. de
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