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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy 
(2008/2067(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 
o založení Evropského společenství ze dne 13. prosince 2007,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě1,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posiluje práva evropských občanů ve vztahu 
k Unii tím, že jim bude usnadněna účast na diskusích o Unii občanů a sdružování 
v organizacích a spolcích občanské společnosti,

B. vzhledem k tomu, že aktuální předpisy, které rovněž vyplývají z Lisabonské smlouvy, sice 
vytvářejí náležitý právní rámec pro občanský dialog na evropské úrovni, jejich 
uplatňování v praxi však není vždy uspokojivé,

C. vzhledem k tomu, že připravenost evropských, vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů v členských státech vést dialog a spoluprácovat s občany a organizacemi občanské 
společnosti je základním předpokladem jejich zapojení se do procesu tvorby právních 
předpisů a řádné správy věcí veřejných na každé úrovni,

D. vzhledem k tomu, že se občanské společnosti ve 27 členských státech nacházejí v různých 
etapách vývoje a v různé míře využívají prostředky participativní tvorby politiky, 
možnosti podílet se na legislativní činnosti a na dialogu s příslušnými vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány,

E. vzhledem k tomu, že neexistuje žádný konsensus ohledně obsahu občanského dialogu, 
který dokonce bývá nesprávně ztotožňován se sociálním dialogem,

F. vzhledem k tomu, že otázka určení kritérií reprezentativnosti organizací občanské 
společnosti je polemická a že činnosti a účinnost některých organizací při prosazování 
jejich hledisek neodpovídá vždy míře jejich reprezentativnosti,

G. vzhledem k tomu, že jednotlivé orgány Evropské unie zvolily ohledně občanského dialogu 
rozdílné přístupy,

1. oceňuje přínos Evropské unie k rozvoji občanského dialogu jak na evropské úrovni, tak na 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0055.
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úrovni vnitrostátní, regionální a místní;

2. zdůrazňuje závažnost a význam informativních a popularizačních funkcí občanského 
dialogu, především při podpoře a zprostředkovávání opatření a cílů Evropské unie, při 
vytváření sítě spolupráce v Evropě a při posilování evropské identity a identifikace 
občanské společnosti;

3. zdůrazňuje, že k uskutečnění politických cílů a záměrů Evropské unie je zapotřebí široká 
veřejná diskuse, účinnější občanský dialog a posílení politického uvědomění;

4. zdůrazňuje, jak mimořádně mu leží na srdci občanský dialog a jak velký význam tomuto 
dialogu přikládá Lisabonská smlouva, podle níž je nejvyšší zásadou, kterou se řídí veškeré 
činnosti Evropské unie;

5. vítá posílení zastupitelských a participativních politických prvků, které přináší Lisabonská 
smlouva, především tzv. občanskou iniciativu, v jejímž rámci může milion občanů 
z vícero členských států vyzvat Komisi k vypracování legislativního návrhu;

6. vyzývá orgány Evropské unie a vnitrostátní, regionální a místní orgány v členských 
státech, aby stávající právní rámce a katalog osvědčených postupů využily co nejlépe 
k rozvoji dialogu s občany i organizacemi občanské společnosti;

7. vyzývá orgány Evropské unie, aby do občanského dialogu zapojily všechny 
zainteresované zástupce občanské společnosti, přičemž zvláštní význam v tomto směru by 
měl mít hlas mladých občanů EU, kteří budují „Evropu zítřka“ a přebírají za ní 
odpovědnost;

8. vyzývá orgány Evropské unie, aby se postaraly o to, že se všichni občané EU – ženy
i muži, mladí i staří stejnou měrou – budou moci na tomto dialogu aktivně, bez 
diskriminace a rovnoprávně podílet; upozorňuje na to, že Evropská unie musí v tomto 
smyslu přispět k uskutečňování zásady rovnosti ženy a muže a při jejím prosazování 
uvnitř i mimo EU by měla jít příkladem;

9. vyzývá orgány Evropské unie, aby vypracovaly jednotné a transparentní zásady, 
mechanismy a postupy pro formování občanského dialogu a aby přitom dbaly sdělení 
Komise nazvané Směrem k posílení kultury konzultace a dialogu – obecné zásady 
a minimální standardy pro konzultace zúčastněných stran prováděné Komisí;1

10. vyzývá orgány Evropské unie, aby rozvíjely občanský dialog ve všech oblastech politiky 
EU a přitom dbaly na zásadu transparentnosti a na udržení rovnováhy mezi veřejným 
a soukromým sektorem;

11. vyzývá orgány Evropské unie, aby při zajišťování lepší komunikace, koordinace a lepšího 
toku informací, pokud jde o opatření EU týkající se konzultace se společností, usilovaly 
při budování občanského dialogu v Evropě o užší spolupráci a aby aktivně zastupovaly 
evropské stanovisko ve vztahu k občanům EU;

                                               
1 Sdělení Komise nazvané Směrem k posílení kultury konzultace a dialogu – obecné zásady a minimální 
standardy pro konzultace zúčastněných stran prováděné Komisí KOM(2002)0704 v konečném znění.
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12. vyzývá Radu Evropské Unie, aby usnadnila a zjednodušila přístup ke své práci, což je 
základním předpokladem navázání skutečného dialogu s občanskou společností;

13. zdůrazňuje význam rozvinuté evropské komunikační politiky při zavádění nových 
nástrojů a způsobů komunikace s občany EU (za použití internetu, e-technologií 
a moderních audiovizuálních postupů);

14. vyslovuje se pro pokračování stávajících a již osvědčených iniciativ EU zaměřených na 
větší zapojení občanské společnosti do procesu evropské integrace, jako jsou např. Evropa 
přes satelit, Agora občanů, tematická občanská fóra  (např. Vaše Evropa), diskuse na 
internetu atd.;

15. upozorňuje zejména na význam profesionálních průzkumů veřejného mínění v Evropě 
ohledně identifikace a lepšího pochopení potřeb a očekávání občanů EU, pokud jde 
o fungování Unie;

16. vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány v členských státech, aby podporovaly 
občanský dialog, především v těch zemích a regionech a v těch oblastech, v nichž není 
ještě plně rozvinut nebo uveden do praxe;

17. apeluje na zástupce evropské společnosti, aby se aktivně zapojili do občanského dialogu 
a do tvorby evropských programů a politik, které mají vliv na rozhodovací proces;

18. povzbuzuje občany EU k většímu zapojení se do evropských debat a diskusí a k větší 
účasti v blížících se volbách do Evropského parlamentu;

19. poukazuje na to, že pro dialog s občany na všech úrovních – evropské, vnitrostátní, 
regionální i místní – jsou potřebné odpovídající finanční prostředky a vyzývá orgány, 
které se tohoto dialogu účastní a odpovídají za něj, aby zajistily jeho dostatečné 
financování;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení parlamentům členských států, Radě, 
Komisi, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
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