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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la perspectivele de dezvoltare a dialogului civil după Tratatul de la Lisabona 
(2008/2067(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la 13 decembrie 
2007,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunității 
Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 februarie 2008 privind Tratatul de la Lisabona1,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A6-0000/2008),

A. întrucât Tratatul de la Lisabona consolidează drepturile cetățenilor europeni în raport cu 
Uniunea, facilitând participarea acestora la dezbateri privind Uniunea Cetățenilor și 
asocierea în organizații ale societății civile;

B. întrucât dispozițiile în vigoare, incluse și în Tratatul de la Lisabona, creează cadrul juridic 
necesar pentru dialogul civil la nivel european, însă punerea în aplicare a acestora nu este 
întotdeauna satisfăcătoare;

C. întrucât deschiderea instituțiilor europene, naționale, regionale și locale din statele 
membre spre un dialog și o colaborare cu cetățenii și cu organizațiile societății civile 
reprezintă condiția de bază pentru implicarea acestora în procesul de elaborare a legislației 
și a bunei guvernări la toate nivelurile;

D. întrucât societățile civile din cele 27 de state membre se află în diferite stadii de dezvoltare 
și recurg în măsură diferită la mijloacele de elaborare participativă a politicilor și de 
implicare în procesul de reglementare și în dialogul cu autoritățile naționale, regionale și 
locale;

E. întrucât nu există un consens în ceea ce privește conținutul dialogului civil și acesta este 
chiar echivalat în mod eronat cu dialogul social;

F. întrucât chestiunea determinării caracterului reprezentativ al organizațiilor societății civile 
face obiectul unor controverse, iar activitățile și eficiența unor organizații în privința 
impunerii punctului lor de vedere nu reflectă întotdeauna gradul lor de reprezentativitate;

G. întrucât diversele instituții ale Uniunii Europene au adoptat abordări diferite în ceea ce 
privește dialogul civil,

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0055.
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1. apreciază contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea dialogului civil atât la nivel 
european, cât și la nivel național, regional și local;

2. subliniază ponderea și semnificația funcțiilor de informare și de sensibilizare pe care le are 
dialogul civil, în special în ceea ce privește promovarea și diseminarea măsurilor și 
obiectivelor Uniunii Europene, în crearea unei rețele de colaborare în Europa și 
consolidarea identității și identificării europene în cadrul societății civile;

3. subliniază că pentru realizarea scopurilor și obiectivelor politice ale Uniunii Europene 
sunt necesare o dezbatere publică mai amplă, un dialog civil mai eficient și o acutizare a 
conștiinței politice;

4. atrage atenția asupra angajamentului său în cadrul dialogului civil și asupra semnificației 
acordate acestui dialog în Tratatul de la Lisabona, care i-a conferit statutul de principiu 
superior după care se ghidează toate activitățile Uniunii Europene;

5. salută extinderea, prin Tratatul de la Lisabona, a unor elemente de politică reprezentativă 
și participativă, prin așa-numita inițiativă cetățenească, conform căreia un milion de 
cetățeni din mai multe state membre pot invita Comisia să prezinte o propunere 
legislativă;

6. solicită instituțiilor Uniunii Europene și autorităților naționale, regionale și locale din 
statele membre să aplice cât mai eficient posibil cadrul juridic în vigoare și catalogul de 
bune practici în vederea dezvoltării dialogului cu cetățenii și cu organizațiile societății 
civile;

7. solicită instituțiilor Uniunii Europene să includă în dialogul civil toți reprezentanții 
interesați ai societății civile; consideră că este esențial, în acest context, să se acorde 
atenția cuvenită mai ales glasului cetățenilor tineri ai UE, ei fiind cei care modelează 
„Europa de mâine” și care sunt răspunzători de aceasta;

8. solicită instituțiilor Uniunii Europene să asigure că toți cetățenii UE – bărbați și femei, 
tineri și bătrâni – pot participa în aceeași măsură la dialogul civil, în mod activ, în condiții 
de egalitate și fără a fi discriminați; subliniază, în acest context, că Uniunea Europeană 
trebuie să contribuie la înfăptuirea principiului egalității dintre femei și bărbați și trebuie 
să acționeze în mod exemplar în vederea aplicării acestuia, atât pe teritoriul UE, cât și în 
afara acesteia;

9. solicită instituțiilor Uniunii Europene să elaboreze principii uniforme și transparente, 
precum și mecanisme și procedee pentru modelarea dialogului civil, ținând cont de 
comunicarea Comisiei intitulată „Spre o cultură consolidată a consultării și a dialogului –
Principii generale și standarde minime aplicabile consultărilor angajate de către Comisie
cu părțile interesate”1;

10. solicită instituțiilor Uniunii Europene să dezvolte dialogul civil în toate domeniile politice 

                                               
1 Comunicarea Comisiei Europene „Spre o cultură consolidată a consultării și a dialogului – Principii generale și 
standarde minime aplicabile consultărilor angajate de către Comisie cu părțile interesate” (COM(2002)0704 
final).
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ale UE ținând cont de principiul transparenței și să acorde atenție respectării unui raport 
echilibrat între sectorul public și cel privat;

11. în vederea garantării unei mai bune comunicări, coordonări și a unui flux mai eficient al 
comunicării în ceea ce privește măsurile de consultare cu societatea, solicită instituțiilor 
Uniunii Europene să urmărească o colaborare mai strânsă pentru dezvoltarea dialogului 
civil în Europa și să promoveze activ punctul de vedere european în rândul cetățenilor UE;

12. invită Consiliul Uniunii Europene să faciliteze și să simplifice accesul la lucrările sale, 
aceasta reprezentând o condiție de bază pentru inițierea unui veritabil dialog cu societatea 
civilă; 

13. subliniază semnificația unei politici de comunicare europene dezvoltate pentru a putea 
oferi noi mijloace și căi de comunicare cu cetățenii UE (prin utilizarea internetului, a 
tehnologiilor electronice și a tehnologiei audiovizuale moderne);

14. se pronunță în favoarea continuării inițiativelor existente și deja consacrate ale UE care 
urmăresc o implicare sporită a societății civile în procesul integrării europene, cum ar fi 
Europe by Satelite, Agora cetățenilor, forumuri tematice pentru cetățeni (ex. Your 
Europe), discuții pe internet etc.;

15. atrage atenția în special asupra semnificației pe care o au sondajele de opinie efectuate în 
Europa de profesioniști pentru identificarea și o mai bună înțelegere a nevoilor și 
așteptărilor cetățenilor UE în ceea ce privește funcționarea Uniunii;

16. solicită autorităților naționale, regionale și locale din statele membre să promoveze 
dialogul civil, în special în țările și regiunile, precum și în domeniile în care acesta nu a 
fost dezvoltat sau aplicat în totalitate;

17. apelează la reprezentanții societății europene să se implice activ în dialogul civil și în 
modelarea programelor și domeniilor politice europene care influențează procesul 
decizional;

18. încurajează cetățenii UE să se implice mai mult în dezbaterile și discuțiile organizate la 
nivel european și să participe la următoarele alegeri pentru Parlamentul European;

19. atrage atenția asupra faptului că pentru dialogul cu cetățenii la toate nivelurile, cel 
european, național, regional, respectiv local, sunt necesare mijloace financiare 
corespunzătoare și solicită autorităților care participă la acest dialog și sunt competente în 
această privință să asigure o finanțare suficientă pentru acesta;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție parlamentelor statelor 
membre, Consiliului, Comisiei, precum și Comitetului Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor.
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