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ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας
(2008/2067(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισσαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

Α. έχοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας ενισχύει τα δικαιώματα των ευρωπαίων 
πολιτών ως προς την Ένωση διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους και αυτή των ενώσεων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στις συζητήσεις που αφορούν την Ένωση 
των Πολιτών,

Β. έχοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες διατάξεις, που συμπεριλαμβάνονται επίσης στη Συνθήκη 
της Λισσαβόνας, συνιστούν μεν απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του 
διαλόγου των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ότι, ωστόσο, η εφαρμογή τους στην 
πράξη δεν είναι πάντοτε ικανοποιητική,

Γ. έχοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών μελών στο διάλογο και στη συνεργασία 
με τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να μπορέσουν οι πολίτες να δραστηριοποιηθούν ως προς τη νομοθετική 
διαδικασία και οι αρχές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε όλα τα επίπεδα,

Δ. έχοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών στα 27 κράτη μέλη βρίσκεται σε διάφορα 
στάδια ανάπτυξης, και ότι αξιοποιεί σε διαφορετικό βαθμό της δυνατότητες συμμετοχικής
δημοκρατίας και συμμετοχής στη διαδικασία διαμόρφωσης του δικαίου και στο διάλογο 
με τις κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,

Ε. έχοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται ένας ενιαίος, παγκοσμίως αποδεκτός προσδιορισμός της 
έννοιας "διάλογος των πολιτών", και ότι επιπλέον συγχέεται συχνά με τον κοινωνικό 
διάλογο,

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0055
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ΣΤ.έχοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές το κατά πόσο μια οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών είναι αντιπροσωπευτική και ότι η ενεργητικότητα και η αποτελεσματικότητα με 
την οποία ορισμένες οργανώσεις προωθούν τις συγκεκριμένες απόψεις τους δεν είναι 
πάντοτε ενδεικτικό της αντιπροσωπευτικότητάς τους,

Ζ. έχοντας υπόψη ότι τα μεμονωμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσεγγίζουν τον κοινωνικό διάλογο με διαφορετικό τρόπο,

1. επικροτεί τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη  του διαλόγου των 
πολιτών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και  σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα 
κράτη μέλη·

2. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο διάλογος των πολιτών στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα για την προώθηση και διάδοση των 
δραστηριοτήτων και στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία δικτύου 
ευρωπαϊκής συνεργασίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής  ταυτότητας και αλληλεγγύης
στην κοινωνία των πολιτών·

3. υπογραμμίζει ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να επιτύχει τους πολιτικούς της 
σκοπούς και στόχους, χρειάζεται ευρύτερη δημόσια συζήτηση, αποτελεσματικότερος
διάλογος των πολιτών και περισσότερη πολιτική ευαισθητοποίηση·

4. τονίζει την ιδιαίτερη προσήλωσή του στο διάλογο των πολιτών και τη σημασία που 
αποδίδεται σ' αυτόν στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία τον αναγνωρίζει ως ανώτερη 
αρχή που συνδέει όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. επικροτεί την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής και της συμμετοχικής δημοκρατίας, που 
απορρέει από της εισαγωγή στη Συνθήκη της Λισσαβόνας της  αποκαλούμενης 
"πρωτοβουλίας των πολιτών", η οποία επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες 
προερχόμενους από διάφορα κράτη μέλη να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση·

6. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς  και τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές των κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο καθώς και τον κατάλογο των καλών πρακτικών για να αναπτύξουν το διάλογο με 
τους πολίτες και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

7. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων εκπροσώπων της  κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο των 
πολιτών· είναι της άποψης ότι στο πλαίσιο αυτό έχει κρίσιμη σημασία η φωνή των νέων 
πολιτών της Ευρώπης, οι οποίοι θα διαμορφώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο και 
θα είναι υπεύθυνοι για αυτήν·

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  να παράσχουν εγγυήσεις ότι όλοι οι 
ευρωπαίοι πολίτες, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά, χωρίς διακρίσεις και με τα ίδια δικαιώματα, στο διάλογο των 
πολιτών· είναι της άποψης ότι η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση της ιδέας της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να αποτελέσει παράδειγμα για τη διάδοση της ιδέας αυτής τόσο στα κράτη 
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μέλη όσο και εκτός της Ένωσης·

9. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να  εκπονήσουν κοινές, ενιαίες και 
διαφανείς αρχές και να προσδιορίσουν μηχανισμούς και διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 
διαλόγου των πολιτών, σύμφωνα με τις " γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για 
τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή" 1

10. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  να αναπτύξουν το διάλογο των 
πολιτών σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής κατά τρόπο διαφανή και 
διατηρώντας πλήρως της ισορροπία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα·

11. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν στενότερα μεταξύ 
τους στους τομείς της ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών και της προώθησης μιας 
ενεργούς ευρωπαϊκής συμπεριφοράς εκ μέρους των πολιτών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βελτίωση της επικοινωνίας, της διαβίβασης πληροφοριών και του 
συντονισμού των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τον πληθυσμό· 

12. καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνει και να απλουστεύσει την 
πρόσβαση στις εργασίες του, απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση πραγματικού 
διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί  η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των 
επικοινωνιών ως προς την προσφορά νέων εργαλείων και τρόπων επικοινωνίας με τους 
πολίτες της ΕΕ (χάρη στο Διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τις σημερινές 
οπτικοακουστικές τεχνικές)·

14. ζητεί επιτακτικά να συνεχιστούν οι σημερινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, που έχουν ήδη 
αποδείξει την αξία τους και αποβλέπουν στην ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως : η Europe by Satelite, η 
Αγορά των πολιτών, τα θεματικά φόρουμ των πολιτών (π.χ. Η Ευρώπη σου), συζητήσεις
στο Διαδίκτυο κλπ.·

15. υπογραμμίζει  τη σημασία των επαγγελματικών σφυγμομετρήσεων της ευρωπαϊκής 
γνώμης υπό το πρίσμα της εντόπισης και κατανόησης των αναγκών και προσδοκιών των 
ευρωπαίων πολιτών εις ό, τι αφορά τη λειτουργία της Ένωσης·

16. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών να υποστηρίξουν 
το διάλογο των πολιτών, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κράτη και τις περιφέρειες καθώς και σ' 
εκείνους τους τομείς όπου ο διάλογος αυτός δεν έχει ακόμα αναπτυχτεί πλήρως ή δεν έχει 
καθιερωθεί σε επαρκή βαθμό·

17. καλεί τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής κοινωνίας να λάβουν ενεργό μέρος στο διάλογο 
των πολιτών και στην εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών, που 
διευκολύνουν την άσκηση επιρροής στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων·

18. ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή, COM(2002)0704 τελικό.
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συζητήσεις που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ψηφίσουν στις προσεχείς 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·;

19. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματοποίηση του διαλόγου με τους πολίτες σε όλα τα 
επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό απαιτεί ανάλογους 
χρηματοδοτικούς πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους για τη διοργάνωσή 
του φορείς να μεριμνήσουν για την κατάλληλη χρηματοδοτική του υποστήριξη·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
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