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Ändringsförslag 1
Jo Leinen

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
resolutioner från den innevarande 
valperioden, i vilka det civila samhället 
behandlas,

Or. de

Ändringsförslag 2
Jo Leinen

Förslag till resolution
Beaktandeled 3b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av utfrågningen av det 
civila samhället den 3 juni 2008,

Or. de

Ändringsförslag 3
Jo Leinen

Förslag till resolution
Skäl -A (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-A. En förutsättning för en demokratisk 
Europeisk union som verkar nära 
medborgarna är att de europeiska 
institutionerna och medlemsstaterna för 
ett nära samarbete med det civila 
samhället såväl på gemenskapsnivå som 
på nationell, regional och lokal nivå.
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Or. de

Ändringsförslag 4
Jo Leinen

Förslag till resolution
Skäl C 

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Det är ett grundläggande villkor för 
medborgarnas engagemang i lagstiftningen 
och för de makthavandes agerande på alla 
nivåer att de europeiska institutionerna, 
samt de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna i medlemsstaterna är öppna 
för dialog och samarbete med medborgarna 
och det civila samhällets organisationer.

-Aa. Det är ett grundläggande villkor för 
medborgarnas engagemang i lagstiftningen 
och styret på alla nivåer att de europeiska 
institutionerna, samt de nationella, 
regionala och lokala myndigheterna är 
öppna för dialog och samarbete med 
medborgarna och det civila samhällets 
organisationer.

(Skäl C har blivit skäl -Aa)

Or. xm

Ändringsförslag 5
Jo Leinen

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det finns ingen allmänt vedertagen 
definition på begreppet dialog med 
medborgarna och dessutom likställs detta 
begrepp med orätt med den sociala 
dialogen.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 6
Sirpa Pietikäinen

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det finns ingen allmänt vedertagen 
definition på begreppet dialog med 
medborgarna och dessutom likställs detta 
begrepp med orätt med den sociala 
dialogen.

E. Med begreppet ”det civila samhället” 
avses det stora antalet icke-statliga och 
ideella organisationer som på frivillig 
basis har upprättats av medborgarna. 
Dessa organisationer deltar i det 
offentliga livet och ger uttryck för sina 
medlemmars eller andra personers 
intressen, idéer och ideologier utifrån 
etiska, kulturella, politiska, vetenskapliga, 
religiösa eller filantropiska grunder.

Or. en

Ändringsförslag 7
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker vikten 
och betydelsen av att det informeras om 
dialogen med medborgarna och att den förs 
ut till medborgarna, framför allt genom att 
det arbetas och görs propaganda för 
Europeiska unionens åtgärder och syften 
samt skapas europeiska samarbetsnät och 
samhörighetskänslan och identifieringen 
med Europa förstärks ute i det civila 
samhället.

2. Genom att framföra 
unionsmedborgarnas ståndpunkter och 
krav till de europeiska institutionerna 
spelar det civila samhället en viktig roll i 
den europeiska integrationsprocessen. 
Europaparlamentet betonar att 
institutionerna får tillgång till viktig 
sakkunskap genom det civila samhället, 
och understryker vikten och betydelsen av 
att det informeras om dialogen med 
medborgarna och att den förs ut till 
medborgarna, framför allt genom att det 
arbetas och görs propaganda för 
Europeiska unionens åtgärder och syften 
samt skapas europeiska samarbetsnät och 
samhörighetskänslan och identifieringen 
med Europa förstärks ute i det civila 
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samhället.

Or. de

Ändringsförslag 8
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna och likaså 
medlemsstaternas nationella, regionala och 
lokala myndigheter att så fullständigt som 
möjligt använda sig av den nuvarande 
rättsliga ramen och exemplen på god praxis 
för att utveckla dialogen med medborgarna 
och det civila samhällets organisationer.

6. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna och likaså 
medlemsstaternas nationella, regionala och 
lokala myndigheter att så fullständigt som 
möjligt använda sig av den nuvarande 
rättsliga ramen och exemplen på god praxis 
för att utveckla dialogen med medborgarna 
och det civila samhällets organisationer. I 
synnerhet bör Europaparlamentets 
informationskontor i varje enskild 
medlemsstat spela en aktiv roll för att 
främja, organisera och leda forum som 
minst en gång per år bör hållas mellan 
parlamentet och företrädare för det civila 
samhället i respektive medlemsstat. Det är 
viktigt att parlamentsledamöter, såväl från 
den berörda medlemsstaten som från 
andra medlemsstater, regelbundet deltar i 
dessa forum.

Or. en

Ändringsförslag 9
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att se till att alla 

8. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att se till att alla 
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unionsmedborgare – bland dem kvinnor 
och män, liksom gamla och unga, har 
möjlighet att aktivt och utan diskriminering 
samt på grundval av lika rättigheter 
engagera sig i medborgarnas diskussion. 
Europeiska unionen bör på detta område 
förverkliga jämställdhetstanken och föregå 
med exempel för att den ska utbredas både 
i medlemsstaterna och utanför EU.

unionsmedborgare – bland dem kvinnor 
och män, liksom gamla och unga samt 
personer såväl i städer som på landsbygd 
– har möjlighet att aktivt och utan 
diskriminering samt på grundval av lika 
rättigheter engagera sig i medborgarnas 
diskussion, och att i synnerhet se till att 
personer som tillhör språkliga minoriteter 
kan använda sina respektive modersmål 
vid dessa forum. Europeiska unionen bör 
på detta område förverkliga 
jämställdhetstanken och föregå med 
exempel för att den ska utbredas både i 
medlemsstaterna och utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 10
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att utarbeta 
klara principer med insyn samt föreskriva 
mekanismer och förfaranden för dialogen 
med medborgarna i enlighet med 
”Allmänna principer och miniminormer för 
kommissionens samråd med berörda 
parter”*.

9. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att genom ett 
interinstitutionellt avtal fastställa 
bindande riktlinjer för utnämnandet av 
det civila samhällets företrädare, samt 
metoder för samrådens utformning och 
finansiering, i enlighet med ”Allmänna 
principer och miniminormer för 
kommissionens samråd med berörda 
parter”1.

Or. de

                                               
1 Meddelande från kommissionen: ”Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och 
miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”, KOM(2002)0704.
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Ändringsförslag 11
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att utarbeta klara 
principer med insyn samt föreskriva 
mekanismer och förfaranden för dialogen 
med medborgarna i enlighet med 
”Allmänna principer och miniminormer för 
kommissionens samråd med berörda 
parter”*.

9. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att utarbeta klara 
principer med insyn samt föreskriva 
mekanismer och förfaranden för dialogen 
med medborgarna i enlighet med 
”Allmänna principer och miniminormer för 
kommissionens samråd med berörda 
parter”1. I detta syfte bör samtliga 
EU-institutioner föra aktuella register 
över alla relevanta icke-statliga 
organisationer oavsett om de är aktiva i 
medlemsstaterna och/eller är inriktade på 
EU-institutionerna.

Or. en

Ändringsförslag 12
Sirpa Pietikäinen

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
presidiet att undersöka hur man skulle 
kunna stärka det civila samhällets 
möjligheter att på ett verkningsfullare sätt 
och på bredare front delta i utarbetandet 
av parlamentets betänkanden. Sådana 
regelbundna samråd med det civila 
samhället skulle kunna utformas som ett 
”förvarningssystem”, det vill säga att de 
intressenter som berörs av ett kommande 
betänkande underrättas i samband med 
att ett utskott utses för att utarbeta 

                                               
1 Meddelande från kommissionen: ”Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och 
miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”, KOM(2002)0704.
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betänkandet. På det sättet skulle det civila 
samhällets aktörer få möjlighet att 
skriftligen och i god tid lämna sina 
synpunkter i den aktuella frågan, så att de 
kan beaktas i det slutliga betänkandet. De 
mindre icke-statliga organisationerna har 
ofta begränsade resurser för att hålla sig 
underrättade om de delar av parlamentets 
verksamhet som de berörs av, och 
parlamentet bör därför spela en aktivare 
roll för att förbättra det civila samhällets 
deltagande på bred front.

Or. en

Ändringsförslag 13
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att med insyn 
utveckla dialogen med medborgarna inom 
alla områden för unionens politik och 
bevara den fulla jämvikten mellan den 
offentliga och privata sektorn.

10. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att göra dialogen 
med medborgarna till en övergripande 
uppgift för kommissionens alla 
generaldirektorat, rådets alla 
arbetsgrupper samt Europaparlamentets 
alla utskott, och se till att denna strategi 
möjliggör insyn och bevarar den fulla 
jämvikten mellan den offentliga och 
privata sektorn.

Or. de
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Ändringsförslag 14
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att tillförsäkra 
en bättre kommunikation, en bättre 
informationsgång och en bättre 
samordning av sina åtgärder för samråd 
med samhället genom att närmare 
samarbeta för att bygga upp den 
europeiska dialogen med medborgarna 
och främja en aktiv europeisk grund 
bland unionsmedborgarna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 15
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att tillförsäkra en 
bättre kommunikation, en bättre 
informationsgång och en bättre samordning 
av sina åtgärder för samråd med samhället 
genom att närmare samarbeta för att bygga 
upp den europeiska dialogen med 
medborgarna och främja en aktiv europeisk 
grund bland unionsmedborgarna.

11. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att tillförsäkra en 
bättre kommunikation, en bättre 
informationsgång och en bättre samordning 
av sina åtgärder för samråd med samhället 
genom att närmare samarbeta för att bygga 
upp den europeiska dialogen med 
medborgarna och främja en aktiv europeisk 
grund bland unionsmedborgarna. För att 
minska det avstånd som anses finnas 
mellan EU och dess medborgare vore det 
mycket önskvärt att det i de olika 
medlemsstaterna hålls regelbundna möten 
mellan det civila samhället och 
kommissionens ledamöter.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av att det forskas professionellt 
i den allmänna opinionen bland 
unionsmedborgarna, för att man ska 
kunna identifiera och förstå vilka behov 
och förväntningar unionsmedborgarna 
har i fråga om hur unionen fungerar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 17
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av att det forskas professionellt 
i den allmänna opinionen bland 
unionsmedborgarna, för att man ska kunna 
identifiera och förstå vilka behov och 
förväntningar unionsmedborgarna har i 
fråga om hur unionen fungerar.

15. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av att det forskas professionellt 
i den allmänna opinionen bland 
unionsmedborgarna, för att man ska kunna 
identifiera och förstå vilka behov och 
förväntningar unionsmedborgarna har i 
fråga om hur unionen fungerar. 
Parlamentet uppmanar såväl 
EU-institutionerna som det civila 
samhället i medlemsstaterna att ha dessa 
förväntningar i åtanke i samband med 
sina utbyten och debatter.

Or. en



PE415.024v01-00 12/14 AM\749790SV.doc

SV

Ändringsförslag 18
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaternas nationella, regionala och 
lokala myndigheter att stödja dialogen med 
medborgarna, framför allt i de länder och 
regioner och inom de områden där denna 
dialog ännu inte är fullt utvecklad eller inte 
vunnit tillräckligt insteg.

16. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaternas nationella, regionala och 
lokala myndigheter att stödja dialogen med 
medborgarna, framför allt i de länder och 
regioner och inom de områden där denna 
dialog ännu inte är fullt utvecklad eller inte 
vunnit tillräckligt insteg. Dessutom 
uppmanas dessa myndigheter att aktivt 
främja utvecklandet av regional 
samverkan mellan icke-statliga 
organisationer i de olika 
medlemsstaterna, samt 
gränsöverskridande initiativ. Man bör 
även utröna möjligheten att främja utbytet 
av idéer och erfarenheter inom EU genom 
att skapa medlemsstatsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 19
Sirpa Pietikäinen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påpekar att det 
behövs adekvata ekonomiska resurser för 
att man ska kunna föra en dialog med 
medborgarna på alla plan, alltså på 
europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå och hänvänder sig till dem som har 
intresse av och ansvar för att organisera 
en sådan dialog, med begäran om att de 
tillförsäkra ett adekvat ekonomiskt stöd.

19. Europaparlamentet påpekar att det 
behövs adekvata ekonomiska resurser för 
att man ska kunna föra en dialog med 
medborgarna på alla plan, alltså på 
europeisk, nationell, regional och lokal 
nivå. Institutionerna uppmanas därför att 
undersöka möjligheten att inrätta en 
”Fond för det civila samhället” för att se 
till att det finns tillräckliga ekonomiska 
resurser för det civila samhällets fulla 
deltagande på bred front.
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Or. en

Ändringsförslag 20
Íñigo Méndez de Vigo

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet betonar att EU 
inte bara bör föra en dialog med det civila 
samhället, utan även bör föra en öppen, 
genomblickbar och regelbunden dialog 
med kyrkorna och de religiösa 
samfunden, i enlighet med 
Lissabonfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna att tillsammans 
tillhandahålla information om de 
europeiska icke-statliga 
organisationernas representation och 
verksamhetsområden, till exempel genom 
en offentlig och användarvänlig databas.

Or. de
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Ändringsförslag 22
Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett nytt förslag 
om europeiska föreningar, som ger de 
europeiska icke-statliga organisationerna 
en gemensam rättslig grund.

Or. de
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