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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződést követően 
(2008/2067(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződést módosító, 2007. december 13-i Lisszaboni Szerződésre,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel a Lisszaboni Szerződés erősíti a polgárok Unióval szembeni jogait abból a 
szempontból, hogy megkönnyíti számukra a polgárok és a civil társadalmat képviselő 
szervezetek Uniójáról szóló vitákban való részvételt,

B. mivel az aktuális rendelkezések – amelyek ugyanúgy a Lisszaboni Szerződésre vezethetők 
vissza – megteremtik ugyan az európai szintű polgári párbeszédhez szükséges jogi 
kereteket, azok gyakorlati alkalmazása azonban nem mindig kielégítő, 

C. mivel a tagállamokban az európai, nemzeti, regionális és helyi szervezeteknek a 
polgárokkal és a civil társadalmi szervezetekkel folytatott párbeszéd és együttműködés 
iránti nyitottsága minden szinten elkötelezettségük előfeltételének számít a jog és a 
felelősségteljes kormányzás kiépítésének folyamatában,

D. mivel a civil társadalom a 27 tagállamban egymástól eltérő fejlettségi szinten áll, és 
egymástól eltérő mértékben él a politikában, a szabályozásban és az adott nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokkal való párbeszédben való részvétel eszközeivel,

E. mivel még nem született konszenzus arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a polgárokkal 
folytatott párbeszéd, és azt ráadásul tévesen a szociális párbeszéddel azonosítják,

F. mivel ellentmondásos viták folynak a társadalmi szervezetek képviseleti jellegének 
meghatározásáról, és mivel egyes szervezetek álláspontjuk érvényre juttatása érdekében 
kifejtett aktivitása és hatékonysága nem minden esetben áll arányban az általuk képviselt 
népesség nagyságával,

G. mivel az Európai Unió egyes intézményei a polgárokkal folytatott párbeszéd tekintetében 
egymástól eltérő megközelítést választottak,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055.
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1. méltatja azt, ahogyan az Európai Unió hozzájárul a polgárokkal folytatott párbeszéd 
fejlesztéséhez mind európai, mind nemzeti, regionális és helyi szinten;

2. hangsúlyozza, hogy jelentős és lényeges a polgárokkal folytatott párbeszéd tájékoztató és 
népszerűsítő szerepe, különösen ami az Európai Unió intézkedéseinek és célkitűzéseinek 
támogatását és azok közvetítését illeti, valamint az európai együttműködési hálózat 
létrehozása és az európai identitás és önazonosság polgári társadalmon belüli erősítése 
terén;

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió politikai céljainak és terveinek megvalósításához 
széleskörű nyilvános vitára, a polgárokkal folytatott hatékony párbeszédre és a politikai 
tudatosság erősítésére van szükség;

4. utal arra, hogy rendkívüli kötelezettséget vállalt a polgárokkal folytatott párbeszéd terén, 
valamint hogy e párbeszédet a Lisszaboni Szerződés is magában foglalja, és az ezáltal 
olyan elsőbbséget élvező alapelvvé emelkedik, amelyhez hozzá kell igazítani az Európai 
Unió bizonyos tevékenységeit;

5. üdvözli azt, hogy a Lisszaboni Szerződés – nevezetesen azon úgynevezett polgári 
kezdeményezés révén, amely előírja, hogy több tagállam egymillió polgára jogalkotási 
javaslat kidolgozására kérheti fel a Bizottságot – képviseleten és részvételen alapuló 
politikai elemek épülnek ki;

6. arra kéri az Európai Unió intézményeit, valamint a tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
hatóságait, hogy a lehető legjobban használják ki a fennálló jogi keretet és a bevált 
módszerek jegyzékét a polgárokkal és a civil társadalmi szervezetekkel folytatott 
párbeszéd fejlesztésére;

7. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy a civil társadalom valamennyi érdekelt 
képviselőjét vonják be a polgárokkal folytatott párbeszédbe, amelynek során különösen 
oda kell figyelni az EU fiatal polgárainak szavára – akik a jövő Európáját építik és 
magukra vállalják az ezzel kapcsolatos felelősséget;

8. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy gondoskodjanak arról, hogy az EU valamennyi 
polgára – nők és férfiak, idősek és fiatalok egyaránt – aktívan, hátrányos 
megkülönböztetés nélkül és egyenlő jogok mellett vehessen részt a polgárokkal folytatott 
párbeszédben; rámutat arra, hogy az Európai Uniónak e téren hozzá kell járulnia a nők és 
férfiak egyenjogúságára vonatkozó alapelv megvalósításához, és annak megvalósítása 
során mind az EU-n belül, mind azon kívül példát kell mutatnia;

9. felkéri az Európai Unió intézményeit, hogy a polgárokkal folytatott párbeszéd 
kialakításához dolgozzanak ki egységes és átlátható alapelveket, mechanizmusokat és 
eljárásokat, és ennek során tartsák szem előtt a Bizottság „A konzultáció és a párbeszéd 
magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által történő 
megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei” című közleményét1;

                                               
1 „A konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által történő 
megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei” című európai bizottsági közlemény 
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10. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy az EU valamennyi politikai területén alakítsák ki 
a polgárokkal folytatott párbeszédet, és ennek során vegyék figyelembe az átláthatóság 
alapelvét és ügyeljenek arra, hogy az állami és a magánszerkor között kiegyensúlyozott 
viszonyt tartsanak fenn;

11. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy törekedjenek a hatékonyabb kommunikáció és 
koordináció biztosítására, valamint a kommunikációs folyamatok javítására a társadalom 
szereplőivel az európai polgárokkal folytatott párbeszéd során érvényesülő szorosabb 
együttműködés kialakítása érdekében tartandó konzultációra irányuló intézkedéseikre 
vonatkozóan, és lépjenek fel aktívan a polgárokkal szemben az európai álláspont 
képviselete érdekében ;

12. arra kéri az Európai Unió Tanácsát, hogy egyszerűsítse le és könnyítse meg a 
tevékenységeibe való betekintést, mivel az a polgári társadalommal folytatott valódi 
párbeszéd bevezetésének előfeltétele; 

13. hangsúlyozza, hogy fejlett európai kommunikációs politikára van szükség ahhoz, hogy 
rendelkezésre álljanak az EU polgáraival való kommunikáció új eszközei és módozatai (az 
internet, az e-technológiák és a modern audiovizuális technikák felhasználásával); 

14. támogatja az EU arra irányuló, már létező és bevált kezdeményezéseinek folytatását, hogy 
erősítsék a civil társadalom bevonását az európai integráció folyamatába, mint amilyen 
kezdeményezés például a Europe by Satelite, a polgári agora, a tematikus polgári fórumok 
(pl. „A te Európád”), az internetes viták stb.;

15. kiemelten utal a szakértők által végzett európai közvélemény-kutatások fontosságára, 
amelyek segítik jobban megérteni az EU polgárainak az Unió működésére vonatkozó 
igényeit és elvárásait;

16. arra kéri a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szerveit, hogy támogassák a 
polgárokkal folytatott párbeszédet – különösen azokban az országokban és régiókban, 
illetve azokon a területeken, ahol az még nem alakult ki, vagy nem valósult meg teljes 
mértékben;

17. az európai társadalom képviselőihez fordul, arra kérve őket, hogy tevékenyen vegyenek 
részt a polgárokkal folytatott párbeszédben és azon európai programok és politikai 
területek kialakításában, amelyek hatást gyakorolnak a döntéshozatali folyamatokra;

18. arra biztatja az EU polgárait, hogy aktívabban vegyenek részt az európai vitákban és 
eszmecserékben, és menjenek el a küszöbönálló európai parlamenti választásokra;

19. utal arra, hogy a polgárokkal folytatott párbeszédhez minden szinten – európai, nemzeti, 
regionális és helyi szinten egyaránt – megfelelő pénzeszközökre van szükség, és arra kéri 
az ezen párbeszédben részt vevő és azért felelős szerveket, hogy biztosítsák ehhez a 
megfelelő finanszírozást;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamok parlamentjeinek, a 

                                                                                                                                                  
(COM(2002)0704 végleges).
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Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és 
a Régiók Bizottságának.
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