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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as perspectivas de desenvolvimento do diálogo civil no âmbito do Tratado de 
Lisboa 
(2008/2067(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa, que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado 
que estabelece a Comunidade Europeia, assinado em 13 de Dezembro de 2007,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que estabelece a Comunidade 
Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Fevereiro de 2008, sobre o Tratado de Lisboa1,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2008),

A. Tendo em conta que o Tratado de Lisboa reforça os direitos dos cidadãos europeus 
relativamente à União Europeia, na medida em que facilita a sua participação em debates 
da União, bem como em associações representantes da sociedade civil,

B. Considerando que as disposições em vigor, igualmente previstas no Tratado de Lisboa, 
criam o quadro jurídico indispensável ao desenvolvimento do diálogo civil a nível 
europeu, mas que a sua execução na prática nem sempre é satisfatória,

C. Considerando que a abertura das instituições europeias, bem como das autoridades 
nacionais, regionais e locais dos Estados-Membros ao diálogo e à cooperação com os 
cidadãos e as organizações da sociedade civil é uma condição essencial para o seu 
empenho no processo de elaboração do direito e de exercício da autoridade a todos os 
níveis,

D. Considerando que a sociedade civil dos vinte e sete Estados-Membros se situa em
diferentes níveis de desenvolvimento, que exerce, em diferentes graus, a democracia 
participativa e que explora, de formas diferentes, a possibilidade de tomar parte no 
processo de elaboração do direito, bem como do diálogo com as autoridades nacionais, 
regionais e locais,

E. Considerando que não existe uma definição única e universal de diálogo civil e que,
muitas vezes, este chega a ser erradamente identificado com diálogo social,

F. Considerando que a questão da determinação do nível de representatividade das 
organizações da sociedade civil suscita muitas dúvidas e que a actividade e a eficácia na
execução de ideias específicas por parte de certas organizações nem sempre anda a par da 
sua representatividade,

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0055.
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G. Considerando que as diversas instituições da União Europeia adoptaram diferentes 
abordagens do diálogo social,

1. Congratula-se com o contributo da União Europeia para o desenvolvimento do diálogo 
civil tanto a nível europeu, como a nível nacional, regional e local nos Estados-Membros;

2. Sublinha o peso e o significado da função de informação e de sensibilização relativamente 
ao diálogo civil, nomeadamente no âmbito da promoção e da difusão das actividades e dos 
objectivos da União em matéria de criação de uma rede europeia de cooperação e de 
reforço da identidade e identificação europeias no seio da sociedade civil;

3. Sublinha que para a União atingir os seus fins e objectivos políticos é necessário alargar o 
debate público, melhorar o diálogo civil e reforçar a sensibilização política;

4. Salienta o seu envolvimento particular no diálogo civil, bem como a importância atribuída 
a esse diálogo pelo Tratado de Lisboa, que lhe conferiu o estatuto de princípio soberano 
em todos os domínios de actividade da União Europeia;

5. Congratula-se com o reforço da democracia representativa e da democracia participativa, 
que resulta da inclusão no Tratado de Lisboa da chamada "iniciativa dos cidadãos", que 
permite que um milhão de cidadãos de diferentes Estados-Membros possam exortar a 
Comissão Europeia a apresentar uma proposta legislativa;

6. Convida as Instituições da União Europeia, bem como as autoridades nacionais, regionais 
e locais dos Estados-Membros a tirar o máximo partido do quadro jurídico em vigor e do 
catálogo de boas práticas para o desenvolvimento do diálogo com os cidadãos e as 
organizações da sociedade civil;

7. Solicita às Instituições da União Europeia que impliquem todos os representantes 
interessados da sociedade civil no diálogo civil, pelo que é essencial, neste contexto,
projectar a voz dos jovens cidadãos europeus que moldam e detêm responsabilidade pela 
"União Europeia de amanhã";

8. Convida as Instituições da União Europeia a garantir a todos os cidadãos europeus -
homens, mulheres, idosos e jovens- oportunidades de participação activa, sem ser objecto 
de discriminação e com os mesmos direitos, no diálogo civil; entende que o 
funcionamento da União Europeia neste contexto deve contribuir para se traduzir, na 
realidade, pelo princípio da igualdade entre homens e mulheres e que a sua aplicação deve
servir de exemplo a difundir tanto nos Estados-Membros, como fora da UE;

9. Solicita às Instituições da União Europeia que elaborem princípios comuns, uniformes e 
transparentes e que estabeleçam mecanismos e procedimentos de diálogo civil, em 
conformidade com os “Princípios gerais e regras mínimas de consulta das partes 
interessadas pela Comissão”1;

                                               
1 Comunicação da Comissão intitulada “Para uma cultura reforçada de consulta e diálogo - Princípios gerais e 
regras mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão”, COM(2002)0704final.
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10. Convida as Instituições da União Europeia a desenvolver o diálogo civil em todos os 
domínios de políticas comunitárias, de modo transparente e mantendo o pleno equilíbrio 
entre os sectores público e privado;

11. Solicita às Instituições da União Europeia que garantam uma melhor comunicação, fluxo 
de informação e coordenação da sua acção no âmbito das consultas sociais, por forma a 
cooperar mais estreitamente no desenvolvimento do diálogo civil e a promover uma 
postura europeia activa entre os cidadãos da UE;

12. Convida o Conselho da União Europeia a facilitar e a simplificar o acesso ao seu trabalho, 
visto que esta é uma condição sine qua non para instaurar um diálogo genuíno com a 
sociedade civil;

13. Sublinha a importância do desenvolvimento de uma política europeia de comunicação no 
que diz respeito à oferta de novos instrumentos e meios de comunicação com os cidadãos 
da UE (mediante a utilização da Internet, das tecnologias electrónicas e de tecnologias 
audiovisuais modernas);

14. Apela à prossecução das iniciativas europeias actuais com provas dadas, que visam 
aumentar a participação da sociedade civil no processo de integração europeia como a
“Europa via Satélite”, a “Ágora dos Cidadãos”, os fóruns temáticos do cidadão (por 
exemplo, Your Europe), os debates na Internet, etc.;

15. Sublinha a importância das sondagens profissionais da opinião pública europeia do ponto 
de vista da identificação e de melhor compreensão das necessidades e das expectativas dos 
cidadãos da UE no que diz respeito ao funcionamento da União;

16. Convida as autoridades nacionais, regionais e locais dos Estados-Membros a apoiar o 
diálogo civil, em particular nos países e nas regiões, nomeadamente nos domínios em que 
ainda não se encontre plenamente desenvolvido ou suficientemente instaurado;

17. Apela aos representantes da sociedade europeia para que tomem parte activa no diálogo 
civil e na elaboração de programas e de políticas europeias que permitirão influenciar o 
processo decisório;

18. Incita os cidadãos da UE a envolver-se intensamente nos debates e nas trocas de 
impressões organizadas a nível europeu, bem como a participar nas próximas eleições do 
Parlamento Europeu;

19. Tendo em conta os recursos financeiros necessários para levar a cabo o diálogo com os 
cidadãos a todos os níveis (europeu, nacional, regional e local), solicita às partes 
interessadas e aos responsáveis da sua organização que garantam um apoio financeiro 
adequado;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução aos parlamentos nacionais 
dos Estados-Membros, ao Conselho, à Comissão, bem como ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões.
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