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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o možnostih za razvoj civilnega dialoga v okviru lizbonske pogodbe 
(2008/2067(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi1,

– ob upoštevanju člena 45 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker lizbonska pogodba krepi pravice evropskih državljank in državljanov v odnosu do 
Evropske unije, tako da jim bosta olajšana udeležba pri razpravah o Uniji državljank in 
državljanov ter povezovanje v združenja civilne družbe,

B. ker aktualne določbe, ki prav tako izhajajo iz lizbonske pogodbe, sicer ustvarjajo ustrezen 
pravni okvir za civilni dialog na evropski ravni, vendar njihova uporaba v praksi ni vedno 
ustrezno zastavljena,

C. ker je odprtost evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucij v državah članicah 
za dialog in sodelovanje z državljankami in državljani ter organizacijami civilne družbe 
osnovni pogoj za njihovo vključitev v postopek priprave zakonodaje in dobro upravljanje 
na vseh ravneh,

D. ker so civilne družbe v 27 državah članicah na različnih stopnjah razvoja in v različni meri 
posegajo po sredstvih za participativno oblikovanje politike, udeležbo pri pravni ureditvi 
in dialogu z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi,

E. ker ni soglasja o tem, kaj civilni dialog vključuje, in se ga pomotoma celo enači s 
socialnim dialogom,

F. ker se mnenja o vprašanju določitve reprezentativnega značaja organizacij civilne družbe 
razhajajo in dejavnosti ter učinkovitost nekaterih organizacij pri uveljavljanju svojih 
stališč ne ustrezajo vedno obsegu njihove reprezentativnosti,

G. ker so posamezne institucije Evropske unije izbrale različne pristope v zvezi s civilnim 
dialogom,

1. pozdravlja prispevek Evropske unije k razvoju civilnega dialoga na evropski ravni, pa tudi 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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2. poudarja pomen civilnega dialoga, ki ima vlogo obveščanja in ozaveščanja, zlasti pri 
spodbujanju in posredovanju ukrepov in ciljev Evropske unije, pri vzpostavljanju mreže 
za sodelovanje v Evropi ter krepitvi evropske identitete in prepoznavnosti v civilni družbi;

3. poudarja, da so za uresničevanje političnih ciljev in projektov Evropske unije potrebni 
obširnejša javna razprava, učinkovitejši civilni dialog in okrepljena politična zavest;

4. opozarja na svoja posebna prizadevanja v okviru civilnega dialoga in na pomen, ki je temu 
dialogu namenjen v lizbonski pogodbi, s čimer se mu dodeljuje mesto nadrejenega načela, 
po katerem se ravnajo vse dejavnosti Evropske Unije;

5. pozdravlja pripravo reprezentativnih in participativnih političnih elementov, ki jih prinaša 
lizbonska pogodba, zlasti tako imenovano pobudo državljanov, ki določa, da milijon 
državljank in državljanov iz več držav članic lahko pozove Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog;

6. poziva institucije Evropske unije in nacionalne, regionalne ter lokalne oblasti v državah 
članicah, naj obstoječi pravni okvir in najboljše prakse kar najbolje uporabijo za razvijanje 
dialoga z državljankami in državljani ter organizacijami civilne družbe;

7. poziva institucije Evropske unije, naj v civilni dialog vključijo vse zainteresirane
predstavnike civilne družbe, pri čemer je zlasti treba upoštevati glas mladih državljank in 
državljanov EU, k bodo zasnovali „jutrišnjo Evropo“ in prevzeli odgovornost zanjo;

8. poziva institucije Evropske unije, naj poskrbijo, da bodo pri civilnem dialogu lahko 
dejavno, brez diskriminacije in enakopravno sodelovale vse državljanke in vsi državljani 
EU, v enaki meri ženske in moški, stari in mladi; opozarja, da mora Evropska unija v 
zvezi s tem prispevati k uresničevanju načela o enakopravnosti žensk in moških ter pri 
uveljavljanju tega načela v EU in izven nje delovati kot zgled;

9. poziva institucije Evropske unije, naj pripravijo enotna in pregledna načela ter mehanizme 
in postopke za vzpostavitev civilnega dialoga ter pri tem upoštevajo sporočilo Komisije z 
naslovom „Krepitev kulture posvetovanja in dialoga – splošna načela in minimalni 
standardi za posvetovanje Komisije z zainteresiranimi stranmi“;1

10. poziva institucije Evropske unije, naj razvijajo civilni dialog na vseh političnih področjih 
EU in pri tem upoštevajo načelo preglednosti ter ohranjajo uravnotežen odnos med javnim 
in zasebnim sektorjem;

11. poziva institucije Evropske unije, naj si prizadevajo za tesnejše sodelovanje pri 
vzpostavitvi civilnega dialoga v Evropi, da se omogočita boljša komunikacija in 
usklajevanje ter boljši potek komunikacije v zvezi z ukrepi za posvetovanje z družbo, in 
naj v razmerju z državljankami in državljani EU dejavno zastopa evropsko stališče;

12. poziva Svet Evropske unije, naj olajša in poenostavi dostop do svojega dela, saj je to 
osnovni pogoj za začetek pristnega dialoga s civilno družbo; 

                                               
1 Sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev kulture posvetovanja in dialoga – splošna načela in minimalni 
standardi za posvetovanje Komisije z zainteresiranimi stranmi““ KOM(2002)0704 konč.



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

SL

13. poudarja pomen napredne evropske komunikacijske politike pri zagotavljanju novih 
sredstev in načinov za komunikacijo z državljankami in državljani EU (ob uporabi spleta, 
elektronskih tehnologij in sodobnih avdiovizualnih tehnologij);

14. se zavzema za nadaljevanje dela v zvezi z že obstoječimi in zanesljivimi pobudami EU za 
boljšo vključenost civilne družbe v proces evropske integracije, kot so na primer Evropa 
iz satelita, Agora državljanov, tematski državljanski forumi (npr. Tvoja Evropa), razprave 
na spletu itd.;

15. opozarja zlasti na pomen profesionalnih javnomnenjskih raziskav v Evropi za 
prepoznavnost in boljše razumevanje potreb in pričakovanj državljank ter državljanov EU 
v zvezi z delovanjem Unije;

16. poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe v državah članicah, naj spodbujajo civilni 
dialog, zlasti v tistih državah in regijah ter na tistih področjih, kjer še ni popolnoma razvit 
ali uresničen;

17. poziva predstavnike evropske družbe, naj dejavno sodelujejo pri civilnem dialogu in 
oblikovanju evropskih programov ter politik, ki vplivajo na postopek odločanja;

18. spodbuja državljanke in državljane EU, naj okrepljeno sodelujejo pri evropskih razpravah 
in diskusijah ter se udeležijo bližajočih se volitev v Evropski parlament;

19. opozarja, da so za dialog z državljankami in državljani na vseh ravneh, torej evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni, potrebna ustrezna finančna sredstva, in poziva organe, ki 
sodelujejo pri tem dialogu in so zanj odgovorni, naj zagotovijo zadostna finančna 
sredstva;

20. naroča svojemu predsedniku, naj resolucijo posreduje parlamentom držav članic, Svetu, 
Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.
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