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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van 
Lissabon
(2008/2067(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat op 13 december 
2007 in Lissabon is ondertekend,

– gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de rechten van de Europese burgers tegenover 
de Unie versterkt, waardoor de burgers en het maatschappelijk middenveld gemakkelijker 
kunnen deelnemen aan debatten over de Unie,

B. overwegende dat de huidige bepalingen, die tevens in het Verdrag van Lissabon zijn 
opgenomen, weliswaar het vereiste juridisch kader voor een dialoog met de burger op 
Europees niveau scheppen, maar dat de toepassing ervan in de praktijk niet altijd 
bevredigend is,

C. overwegende dat de bereidheid van Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten in 
de lidstaten tot dialoog en samenwerking met de burgers en het maatschappelijk 
middenveld de basisvoorwaarde is om hen te betrekken bij het proces van regelgeving en 
goed bestuur op elk niveau,

D. overwegende dat het maatschappelijk middenveld zich in de 27 lidstaten in een ander 
ontwikkelingsstadium bevindt en in verschillende mate betrokken is bij participatieve 
democratie, deelname aan de regelgeving en dialoog met de desbetreffende nationale, 
regionale en lokale autoriteiten,

E. overwegende dat er geen consensus bestaat over wat de dialoog met de burger precies 
inhoudt en dat deze dan ook verkeerdelijk met de sociale dialoog wordt gelijkgesteld,

F. overwegende dat de representativiteit van het maatschappelijk middenveld vaak in vraag 
wordt gesteld en dat de activiteiten en de efficiëntie van een aantal organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld niet altijd even representatief zijn,

G. overwegende dat de Europese instellingen ten aanzien van de dialoog met de burger elk 
een andere benadering volgen,

                                               
1 Aangenomen teksten P6_TA(2008)0055.
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1. is verheugd over de bijdrage van de Europese Unie aan de ontwikkeling van de dialoog 
met de burger, zowel op Europees niveau als op nationaal, regionaal en lokaal niveau;

2. benadrukt het belang van informatieverstrekking en voorlichting over de dialoog met de 
burger, met name bij de bevordering en verspreiding van de acties en doelstellingen van 
de Europese Unie, de ontwikkeling van een samenwerkingsnetwerk in Europa en de 
versterking van de Europese identiteit en identificatie in het maatschappelijk middenveld;

3. benadrukt dat voor de verwezenlijking van de politieke doelstellingen van de Unie een 
ruimer openbaar debat, een efficiëntere dialoog met de burger en een groter politiek 
bewustzijn noodzakelijk zijn;

4. wijst op zijn bijzondere inzet voor de dialoog met de burger en op het belang dat in het 
Verdrag van Lissabon aan deze dialoog is besteed, waardoor deze de status van 
overheersend beginsel heeft gekregen waarop alle werkzaamheden van de Europese Unie 
worden afgestemd;

5. is verheugd over de versterking van de representatieve en participatieve democratie door 
het Verdrag van Lissabon, met name het zogenaamde burgerinitiatief dat in de 
mogelijkheid voorziet dat een miljoen burgers uit meerdere lidstaten de Commissie 
kunnen verzoeken een wetgevingsvoorstel voor te bereiden;

6. verzoekt de Europese instellingen en de nationale, regionale en lokale autoriteiten in de 
lidstaten de bestaande juridische kaders en goede praktijken zoveel mogelijk voor de 
ontwikkeling van de dialoog met de burger en het maatschappelijk middenveld te 
benutten;

7. verzoekt de Europese instellingen alle belangstellende vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld bij de dialoog met de burger te betrekken, waarbij de stem 
van de jonge EU-burgers, die het "Europa van morgen" vorm geven en hiervoor de 
verantwoordelijkheid opnemen, een bijzonder gewicht moet krijgen;

8. verzoekt de Europese instellingen ervoor te zorgen dat alle EU-burgers - vrouwen en 
mannen, ouderen en jongeren - actief, zonder discriminatie en met gelijke kansen aan de 
dialoog met de burger kunnen deelnemen; wijst erop dat de Europese Unie in deze context 
moet bijdragen aan de verwezenlijking van het beginsel van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen, en bij de tenuitvoerlegging ervan zowel binnen als buiten de EU een 
voorbeeldfunctie moet vervullen;

9. verzoekt de Europese instellingen samenhangende en transparante beginselen, 
mechanismen en procedures voor de ontwikkeling van de dialoog met de burger vast te 
stellen en daarbij rekening te houden met de mededeling van de Commissie "Naar een 
krachtige cultuur van raadpleging en dialoog - Voorstel inzake algemene beginselen en 
minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie"1;

10. verzoekt de Europese instellingen de dialoog met de burger op alle beleidsgebieden van de 

                                               
1 Mededeling van de Commissie "Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog - Voorstel inzake 
algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie", 
COM(2002)0704.



PR\738171NL.doc 5/5 PE411.919v01-00

NL

EU te ontwikkelen en daarbij rekening te houden met het transparantiebeginsel en met een
evenwichtige verhouding tussen de openbare en de particuliere sector;

11. verzoekt de Europese instellingen met het oog op betere communicatie, betere coördinatie 
en een betere communicatiestroom betreffende hun overleg met de samenleving, te 
streven naar nauwere samenwerking bij de ontwikkeling van de dialoog met de burger in 
Europa en het Europese standpunt ten aanzien van de EU-burgers actief te verwoorden;

12. verzoekt de Raad van de Europese Unie de toegang tot zijn werkzaamheden te 
vergemakkelijken en te vereenvoudigen, aangezien dit een basisvoorwaarde is om een 
echte dialoog met het maatschappelijk middenveld op gang te brengen; 

13. benadrukt het belang van een goed ontwikkeld Europees communicatiebeleid om bij de 
communicatie met de EU-burgers nieuwe middelen en methoden te kunnen gebruiken 
(o.a. het internet, e-technologie en moderne audiovisuele technieken);

14. spreekt zich uit voor de voortzetting van bestaande, deugdelijke EU-initiatieven voor méér 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het Europese integratieproces, 
zoals Europe by Satellite, Burger-Agora, burgerfora over specifieke thema's (bijv. Your 
Europe), discussies op het internet, enz.;

15. wijst met name op het belang van professionele enquêtes in Europa om de behoeften en 
verwachtingen van de burgers in de EU ten aanzien van de werking van de Unie te 
identificeren en beter te begrijpen;

16. verzoekt de nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten de dialoog met de 
burger te bevorderen, met name in de landen en regio's en op de gebieden waar deze nog 
niet volledig ontwikkeld of ingeburgerd is;

17. roept de vertegenwoordigers van de Europese samenleving op zich actief in te zetten voor 
de dialoog met de burger en de ontwikkeling van Europese programma's en 
beleidsgebieden die het besluitvormingsproces beïnvloeden;

18. moedigt de EU-burgers aan zich meer in te laten met de Europese debatten en discussies 
en aan de komende Europese verkiezingen deel te nemen;

19. wijst erop dat voor de dialoog met de burger op alle niveaus - Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal - adequate financiële middelen noodzakelijk zijn, en verzoekt de 
autoriteiten die bij deze dialoog betrokken en ervoor verantwoordelijk zijn, een 
toereikende financiering ervan te waarborgen;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de parlementen van de 
lidstaten, de Raad, de Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de regio's.
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