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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o perspektívach rozvoja občianskeho dialógu podľa Lisabonskej zmluvy
(2008/2067(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísanú 13. decembra 2007,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a na Zmluvu o založení Európskeho 
spoločenstva,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve1,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2008),

A. keďže Lisabonská zmluva posilňuje práva európskych občanov voči Únii tým, že 
uľahčuje účasť občanov a združení zastupujúcich občiansku spoločnosť na rozpravách o 
Únii,

B. keďže aktuálne predpisy a takisto predpisy zavedené Lisabonskou zmluvou vytvárajú 
nevyhnutný právny rámec pre rozvoj občianskeho dialógu na európskej úrovni, ale ich 
praktické využívanie nie je vždy uspokojujúce,

C. keďže otvorenosť európskych inštitúcií, národných, regionálnych a miestnych orgánov 
členských štátov na dialóg a spoluprácu s občanmi a občianskymi organizáciami je 
základnou podmienkou ich účasti na procese tvorby právnych predpisov a výkonu moci 
na každej úrovni,

D. keďže občianska spoločnosť v 27 členských štátoch sa nachádza na rôznych úrovniach 
rozvoja, v rôznej miere využíva participatívnu demokraciu, možnosti podieľať sa na 
procese tvorby právnych predpisov a na dialógu s národnými, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi,

E. keďže nejestvuje jediná, všeobecne uznávaná definícia občianskeho dialógu, a navyše –
tento býva nepatrične stotožňovaný so sociálnym dialógom,

F. keďže otázka stanovenia kritéria reprezentatívnosti organizácií občianskej spoločnosti 
vyvoláva veľa pochybností a keďže aktivita a efektívnosť pri presadzovaní určitých 
názorov uplatňovaná niektorými organizáciami nezodpovedá vždy ich zastupiteľskej 
povahe,

G. keďže existujú rozdiely v prístupe k sociálnemu dialógu jednotlivých inštitúcií Európskej 
únie,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055
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1. oceňuje prínos, ktorým Európska únia prispieva k rozvoju občianskeho dialógu, tak na 
úrovni európskej, ako aj na úrovniach národných, regionálnych a miestnych v členských 
štátoch;

2. zdôrazňuje dôležitosť a význam informačných funkcií a funkcií popularizujúcich 
občiansky dialóg, najmä v oblasti podpory a propagácie činnosti a zámerov Európskej 
únie, pri budovaní siete európskej spolupráce a posilňovaní pocitu identity a stotožnenia 
sa s Európskym spoločenstvom;

3. zdôrazňuje, že ak chce Európska únia dosiahnuť svoje politické ciele a zámery, je 
potrebná širšia verejná rozprava, efektívnejší občiansky dialóg a väčšie politické 
uvedomenie;

4. zdôrazňuje svoj osobitný vzťah k občianskemu dialógu a význam, ktorý tomuto dialógu 
dala Lisabonská zmluva, ktorá mu priznala atribút vyššieho pravidla záväzného pre všetky 
oblasti činnosti Európskej únie;

5. s uspokojením prijíma posilnenie zastupiteľskej a participatívnej demokracie vyplývajúcej
zo zavedenia tzv. „občianskej iniciatívy“ do Lisabonskej zmluvy, ktorá oprávňuje 
občanov v počte najmenej jedného milióna z viacerých členských štátov vyzvať Európsku 
komisiu, aby predložila legislatívny návrh;

6. vyzýva inštitúcie Európskej únie ako aj národné, regionálne a miestne orgány členských 
štátov, aby v čo najväčšej miere využívali jestvujúce právne predpisy a osvedčené postupy
na rozvoj dialógu s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti;

7. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby do občianskeho dialógu zapojili všetkých 
zainteresovaných zástupcov občianskej spoločnosti; kľúčovým v tomto smere je hlas 
mladých občanov Európy, ktorí budú formovať „Európsku úniu zajtrajška“ a zodpovedať 
za ňu;

8. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby zabezpečili, aby všetci občania EÚ vrátane žien a 
mužov a starých a mladých ľudí mali možnosť aktívne, bez diskriminácie a pri dodržaní 
rovnoprávnosti angažovať sa v občianskom dialógu. Fungovanie Európskej únie v tejto 
oblasti musí vytvárať priaznivé podmienky pre napĺňanie zásady rovnoprávnosti žien a 
mužov a byť príkladom jej presadzovania v členských štátoch, ako aj mimo EÚ;

9. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby vypracovali spoločné jednotné a transparentné 
pravidlá a vypracovali mechanizmy a postupy vedenia občianskeho dialógu, v súlade so 
Všeobecnými zásadami a minimálnymi normami konzultácie Komisie so 
zainteresovanými stranami1;

10. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby rozvíjali občiansky dialóg vo všetkých oblastiach 
politiky Únie transparentným spôsobom a pri zachovaní plnej vyváženosti medzi 
verejným a súkromným sektorom;

                                               
1 Oznámenie Európskej komisie s názvom K posilnenej kultúre konzultácií a dialógu – Všeobecné zásady a 
minimálne normy konzultácie Komisie so zainteresovanými stranami, KOM(2002)0704 konečné znenie.
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11. vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby sa s cieľom lepšej komunikácie, toku informácií a 
koordinácie svojich činností v oblasti konzultácií so spoločnosťou, usilovali o tesnú 
spoluprácu v prospech budovania európskeho občianskeho dialógu a podporu aktívneho 
európskeho postoja medzi občanmi EÚ;

12. vyzýva Radu Európskej únie, aby uľahčila a zjednodušila prístup k jej činnosti, čo je 
vnímané ako podmienka sine qua non pre nadviazanie skutočného dialógu s občianskou 
spoločnosťou;

13. zdôrazňuje význam rozvoja európskej komunikačnej politiky v oblasti zabezpečovania 
nových nástrojov a spôsobov komunikácie s občanmi EÚ (s využitím internetu, 
e-technológií a moderných audiovizuálnych techník);

14. apeluje na to, aby sa pokračovalo v doterajších už overených úniových iniciatívach, ktoré 
smerujú k zvýšeniu účasti občianskej spoločnosti na procese európskej integrácie, akými 
sú: Europe by Satelite, Agora občanov, tematické občianske fóra (napr. Your Europe), 
diskusné fóra na internete atď.;

15. zdôrazňuje význam profesionálnych prieskumov európskej verejnej mienky z pohľadu 
identifikácie a pochopenia potrieb a očakávaní občanov EÚ vo vzťahu ku fungovaniu 
Únie;

16. vyzýva národné, regionálne a miestne orgány členských štátov, aby podporovali 
občiansky dialóg, najmä v tých štátoch a regiónoch a v tých oblastiach, kde ešte nie je v 
plnej miere rozvinutý alebo dostatočným spôsobom zavedený do praxe;

17. vyzýva predstaviteľov Európskeho spoločenstva, aby sa aktívne zapájali do občianskeho 
dialógu a aby tvorili také európske programy a politiku, ktoré umožnia ovplyvňovať 
rozhodovacie procesy;

18. povzbudzuje občanov EÚ k širšej účasti v európskych rozpravách a diskusiách a tiež k 
účasti v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu;

19. so zreteľom na to, že uskutočňovanie dialógu s občanmi na všetkých úrovniach: 
európskej, národnej, regionálnej a miestnej vyžaduje zodpovedajúce finančné prostriedky, 
obracia sa na zainteresované subjekty zodpovedné za jeho organizáciu, aby zabezpečili 
náležitú finančnú podporu;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil parlamentom členských štátov, 
Rade, Komisii, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
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