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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pilietinio dialogo plėtros perspektyvų remiantis Lisabonos sutartimi
(2008/2067(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytą Lisabonos sutartį, pagal kurią iš dalies 
keičiama Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto (A6-0000/2008) pranešimą,

A. kadangi remiantis Lisabonos sutartimi stiprinamos piliečių teisės palaikant santykius su 
Europos Sąjunga, nes palengvinama jų galimybė jungtis į pilietinės visuomenės 
asociacijas ir dalyvauti diskusijose apie piliečių sąjungą,

B. kadangi remiantis dabartinėmis nuostatomis, kurios taip pat numatytos Lisabonos 
sutartyje, nustatomas būtinas Europos lygmens pilietinio dialogo teisinis pagrindas, tačiau 
šių nuostatų taikymas praktiškai vis dėlto ne visuomet yra patenkinamas,

C. kadangi Europos ir valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų atvirumas 
vykdyti dialogą ir bendradarbiauti su piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis –
tai pagrindinė sąlyga tam, kad pastarieji dalyvautų teisių ir gero valdymo visais 
lygmenimis kūrimo procese, 

D. kadangi pilietinių visuomenių raidos lygis 27 valstybėse narėse skiriasi ir nevienodai 
naudojamasi dalyvaujamosios demokratijos, dalyvavimo teisėkūros procese ir dialogo su 
atitinkamomis nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos institucijomis galimybėmis,

E. kadangi nėra vieningai sutarta dėl to, kas tai yra pilietinis dialogas, ir pilietinis dialogas 
netgi neteisingai prilyginamas socialiniam dialogui,

F. kadangi pilietinių organizacijų atstovavimo masto apibrėžties klausimu vyksta 
kontroversiškos diskusijos ir kai kurių organizacijų veikla ir veiksmingumas propaguojant 
savo poziciją ne visuomet atitinka jų atstovavimo mastą,

G. kadangi skirtingos Europos Sąjungos institucijos pasirinko skirtingas pilietinio dialogo 
koncepcijas,

1. vertina Europos Sąjungos indėlį plėtojant pilietinį dialogą Europos ir nacionaliniu, 
regioniniu bei vietos lygmenimis;

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
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2. pabrėžia su pilietiniu dialogu susijusių informavimo ir viešinimo funkcijų svarbą ir 
reikšmę, ypač propaguojant Europos Sąjungos priemones ir tikslus bei apie juos 
informuojant, kuriant bendradarbiavimo tinklą Europoje, stiprinant europinės tapatybės ir 
identifikacijos suvokimą pilietinėje visuomenėje;

3. pabrėžia, jog tam, kad būtų įvykdyti Europos Sąjungos politiniai tikslai ir užmojai, reikia 
rengti platesnes viešas diskusijas ir veiksmingesnį pilietinį dialogą bei stiprinti politinį 
sąmoningumą;

4. atkreipia dėmesį į ypatingą savo paramą pilietiniam dialogui ir į reikšmę, skiriamą šiam 
dialogui Lisabonos sutartyje, kuria remiantis pilietiniam dialogui suteikiamas prioritetinio 
principo statusas visose Europos Sąjungos veiklos srityse;

5. pritaria tam, kad Lisabonos sutartyje numatyta stiprinti atstovaujamąją ir dalyvaujamąją 
demokratiją, visų pirma pasinaudojant vadinamąja pilietine iniciatyva, kai numatoma, kad 
milijonas piliečių iš kelių valstybių narių gali pareikalauti Komijos parengti teisėkūros 
pasiūlymą;

6. ragina Europos Sąjungos institucijas, valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos 
institucijas plėtojant dialogą su piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis kuo 
geriau pasinaudoti esamu teisiniu pagrindu ir pažangiąja patirtimi;

7. ragina Europos Sąjungos institucijas į pilietinį dialogą įtraukti visus suinteresuotus 
pilietinės visuomenės atstovus, o jaunų ES piliečių, kurie kurs ateities Europą ir bus už tai 
atsakingi, nuomonei skirti ypatingą dėmesį;

8. ragina Europos Sąjungos institucijas užtikrinti, kad visi ES piliečiai (moterys ir vyrai, 
vyresnio amžiaus asmenys ir jaunuoliai) galėtų vienodomis sąlygomis aktyviai ir 
nediskriminuojami bei vienodomis teisėmis dalyvauti pilietiniame dialoge; nurodo, kad 
šiuo aspektu Europos Sąjunga turėtų prisidėti, kad būtų taikomas moterų ir vyrų lygių 
galimybių principas, ir veikti rodydama pavyzdį, kad šis principas būtų įtvirtinamas ne tik 
Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų;

9. ragina Europos Sąjungos institucijas numatyti suderintus ir skaidrius pilietinio dialogo 
vykdymo principus, mechanizmus ir procedūras ir atsižvelgti į Komisijos komunikatą 
„Konsultavimosi ir dialogo stiprinimas. Komisijos konsultavimosi su suinteresuotomis 
šalimis bendrieji principai ir mažiausi standartai“1;

10. ragina Europos Sąjungos institucijas plėtoti pilietinį dialogą visose ES politikos srityse ir 
vadovautis skaidrumo principu bei išlaikyti viešojo ir privačiojo sektorių pusiausvyrą;

11. ragina, kad plėtodamos pilietinį dialogą Europoje Europos Sąjungos institucijos siektų 
glaudžiau bendradarbiauti ir palaikydamos santykius su ES piliečiais aktyviai propaguotų 
europinę poziciją bei užtikrintų geresnę komunikaciją, informacijos srautus ir 
koordinavimą konsultavimosi su visuomene veiksmų srityje;

                                               
1 Komisijos komunikatas „Konsultavimosi ir dialogo stiprinimas. Komisijos konsultavimosi su suinteresuotomis 
šalimis bendrieji principai ir ma˛iausi standartai“ (COM(2002) 0704 galutinis).
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12. ragina ES Vadovų Tarybą supaprastinti ir palengvinti sužinojimo apie savo veiklą 
galimybę, kadangi tai yra pagrindinė sąlyga pradėti tikrą dialogą su pilietine visuomene; 

13. pabrėžia, kad svarbu plėtoti europinę ryšių politiką ir pateikti naujų bendravimo su ES 
piliečiais būdų ir priemonių (naudojantis internetu, e. technikos priemonėmis ir 
šiuolaikinėmis vaizdo ir garso technikos priemonėmis);

14. pritaria esamoms ir pasitvirtinusioms ES iniciatyvoms, kuriomis siekiama pilietinę 
visuomenę aktyviau įtraukti į europinį integracijos procesą, pvz., iniciatyvoms „Europe by 
Satelite“, „Piliečių agora“, teminiams pilietiniams forumams (pvz., „Tavo Europa“),
diskusijoms internete ir t. t.;

15. pabrėžia, kad svarbios profesionaliai atliekamos nuomonių apklausos Europoje siekiant 
nustatyti ir geriau suprasti ES piliečių poreikius ir lūkesčius, susijusius su ES veikla;

16. ragina valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas skatinti 
pilietinį dialogą, ypač tuose kraštuose ir regionuose bei tose srityse, kuriose jis nėra 
visapusiškai išplėtotas ar pakankamu mastu vykdomas;

17. ragina Europos visuomenės atstovus aktyviai įsitraukti į pilietinį dialogą ir Europos 
lygmens programų ir politikos priemonių, kurios leistų daryti įtaką sprendimų priėmimo 
procesui, kūrimą;

18. ragina ES piliečius aktyviau įsitraukti į Europos lygmens diskusijas ir debatus bei 
dalyvauti būsimuose Europos Parlamento rinkimuose;

19. nurodo, kad siekiant su piliečiais vykdyti dialogą visais lygmenimis (Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos) reikalingos atitinkamos lėšos, ir ragina šiame dialoge 
dalyvaujančias ir už tai atsakingas institucijas užtikrinti, kad būtų pakankamai lėšų;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją valstybių narių parlamentams, Tarybai, 
Komisijai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

„Sąjungą kuriame ne valstybėms ir vyriausybėms, ją kuriame piliečiams.“
Jean Monnet

„Tai, kas susiję su mumis, negali būti sprendžiama be mūsų“ – to iš Europos Sąjungos 
institucijų tikisi jos piliečiai. Dėl Europos Sąjungos plėtros daugėja ne tik valstybių narių, bet 
ir piliečių, kuriems taikomas ES reguliavimas. Ir nors pati ES patiria sistemingų pokyčių ir 
transformuojasi, deja, jos ir piliečių komunikacija dar nepatiria tokių pokyčių. Atsirado 
akivaizdi komunikacijos spraga, tai parodė ir Prancūzijos bei Nyderlandų „ne“ Europos 
Konstitucijai, ir Airijos „ne“ Lisabonos sutarčiai. Tą spragą galima sumažinti iniciatyvomis ir 
projektais, kurių imasi ES institucijos. Tokie veiksmai rodo, kad sąmoningas poveikis 
dalyvavimo demokratijos, susijusios su Europos reikalais vietos, regioniniu ir tarpvalstybiniu 
lygmeniu, plėtrai yra įmanomas.

Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje Europos institucijos ėmė pamažu, bet 
sistemingai atsiverti piliečiams, kur kas labiau pripažinti piliečių visuomenės vaidmenį ir 
gerokai dažniau nori sužinoti jos nuomonę. Europos institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų dialogas tapo didelės ES politikų įvairovės dalis ir buvo pavadintas dialogu su
piliečiais.

Tačiau komunikacijos, o pirmiausia – dialogo su piliečiais srityje ES turės dar daug ką 
padaryti. Suprantama, Europos projekto negalima kurti be piliečių, be to, komunikacija su jais 
būtina, kad tinkamai veiktų demokratija. Ir atvirkščiai, piliečiams rūpės Europa ir jie parems 
ES tiktai turėdami visą informaciją, vykstant gyvam, atviram dialogui ir piliečiams aktyviai 
įsitraukiant į Europos reikalus pagal tokį principą: „Kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime. Sprendimai priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma 
labiau juos priartinant prie piliečių“ (ES sutarties 10 straipsnis).

Pagrindinis šio pranešimo tikslas – pabrėžti didžiulį dialogo su piliečiais Europos Sąjungoje 
vaidmenį ir reikšmę, pirmiausia – Lisabonos sutarties kontekste, atskleisti naujas jo formas ir 
galimybes, būtinybę sukurti aiškius ir skaidrius to dialogo plėtojimo principus Europos
forume.

Lisabonos sutartyje dialogas su piliečiais laikomas pagrindiniu principu, su kuriuo siejamos 
kone visos ES politikos ir veiklos sritys (Europos Sutarties II antraštinė dalis „Nuostatos dėl 
demokratinių principų“, ypač 11 straipsnis). Tačiau negalima kalbėti apie dialogą su piliečiais 
be pilietinės visuomenės, todėl pranešėja 2008 m. birželio mėn. EP surengė seminarą, skirtą 
dialogo su piliečiais plėtros perspektyvai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Seminaras, kuriame 
dalyvavo daug pilietinės visuomenės atstovų, buvo labai sėkmingas, o dėmesio vertos jo 
išvados, be kita ko, buvo pagrindas šiam pranešimui parengti.

Nei Europos Sąjungos teisėje, nei praktikoje nėra vientiso ir visuotinai vartojamo dialogo su
piliečiais apibrėžimo. Išskyrus kelis Europos Komisijos dokumentus, skirtus ES 
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konsultacijoms ir komunikacijos politikai ES1, nėra taisyklių, apibrėžiančių jo struktūrą, sritis 
ar plėtojimo būdus. Suprasti, kas yra dialogas su piliečiais, sunku ir dėl to, kad ES institucijų 
požiūris į šį dialogą yra skirtingas. Pavyzdžiui, yra rimtų išlygų dėl nevyriausybinių 
delegacijų, pakviestų dalyvauti dialoge, uždarame ES piliečiams, atstovavimo Tarybos 
veikloje ar pernelyg didelės laisvės (tokių išlygų ypač pateikia Europos Komisija) pasirenkant 
būdą, kuriuo jis bus vykdomas.

Tad, pranešėjos nuomone, esminę reikšmę turi pačios dialogo su piliečiais sąvokos 
apibrėžimas (arba aprašymas) ES lygmeniu ir dialogo dalyvių atstovavimo taisyklių 
suformulavimas, kurio turi imtis pilietinė visuomenė.

Pilietinės visuomenės atstovavimo principas turi būti įgyvendinamas dialogo partnerėmis 
nurodant tokias organizacijas, su kuriomis piliečiai tapatinasi ir kurios geriausiu, vadinasi, 
nuodugniausiu ir kompetentingiausiu būdu atstovauja jų interesams. Dialogo su piliečiais 
sėkmė priklausys kaip tik nuo atstovavimo, t. y. visų pagrindinių partnerių (subjektų), kuriems 
rūpi plėtojamo dialogo tema, dalyvavimo (taigi turi įsitraukti ES institucijos, valstybių narių 
valstybinės, regioninės ir vietos valdžios įstaigos, Europos politinės partijos, nevyriausybinės 
organizacijos ir kiti partneriai, atstovaujantys pilietinei visuomenei).

Dialogas su piliečiais iš esmės yra dvišalis ir abipusis. Todėl nepakanka tiktai informuoti 
piliečių apie ES veiklą, reikia rasti laiko ir jų nuomonėms išklausyti. Piliečiams reikia suteikti 
tikrumo, kad jų požiūriai ir išsakyti nuogąstavimai bus vertinami rimtai ir į juos atsižvelgs 
Europos institucijos. Pagal abipusiškumo principą dalyviams turi būti suteikiama informacija 
arba pranešama apie tolesnį jų reikalavimų, pateiktų dialogo metu, likimą. Ar ne tuo turi būti 
grindžiamas visuomenių partnerių įtakos didinimas priimant ES sprendimus?

Be to, pasirenkant partnerius svarbi yra ir pusiausvyra tarp privačiojo ir viešojo sektorių, 
vienodas požiūris į visuomeninių organizacijų atstovus ir ekspertus.

Skaidrumo principas. Pasirinkdamos (kviesdamos) dialogo dalyvius Europos institucijos 
turi taikyti kuo didesnį skaidrumą. Šiam reikalavimui įgyvendinti pranešėja, be kita ko, siūlo 
sistemingai skelbti organizacijų, dalyvaujančių konsultacijose, pateikusių savo požiūrį ir 
nuomonę, sąrašus. Prasidėjus konsultacijoms (dialogui) ES turi skirti asmenį, atsakingą už 
kontaktus su pilietinės visuomenės organizacijų atstovais.

Kita vertus, dėl sprendimų, kylančių iš ES politikų, nevyriausybinės organizacijos (Europos ir 
nacionalinės) turi aiškiai ir skaidriai nurodyti, kam ir kieno interesams atstovauja. Tai leis 
atskirti lobistus nuo tikrųjų pilietinės visuomenės atstovų.

Dialogo su piliečiais plėtojimo principai

                                               
1 Žr. Europos Komisijos dokumentus: Baltoji knyga dėl Europos komunikacijos politikos COM(2006) 35; D 
planas (demokratija, dialogas, diskusijos) (COM(2005) 494); Veiksmų planas, skirtas pagerinti Komisijos 
informacijos apie Europą teikimui (SEC(2005) 985); Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, 
įsteigiančio 2007–2013 m. programą „Piliečiai – Europai“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (COM(2005) 
116); Communication from the Commission - Towards a reinforced culture of consultation and dialogue -
General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission
(COM(2002) 704); Baltoji knyga valdymui (White Paper on Governance, 2001).
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Čia reikia prisiminti EK pranešimą apie konsultacijų ir dialogo kultūros stiprinimą (2002),
kuriame nustatyti pagrindiniai principai, kuriais remdamasi Komisija turi vykdyti 
konsultacijas su visuomene. Jame pažymima, kad konsultacijos turi apimti visas 
suinteresuotąsias tikslines grupes, joms turi būti pateikiama informacija, reikalinga pareikšti 
nuomonei apie dokumentą ar projektą, dėl kurio vyksta konsultacijos, o konsultuojamieji 
visada turi gauti patvirtinimą, kad jų nuomonė pasiekė klausėją. Šie principai visų pirma 
koncentruojami į konsultacijų ir dialogo proceso kokybę, tačiau nepatikslinama jų taikymo 
sritis ir procedūros. Todėl pranešėja tikisi, kad Europos Komisija persvarstys juos ir pritaikys 
nūdienos poreikiams taip, kad jie galėtų būti bendrieji visų institucijų taikomi principai.

Svarbiausias vaidmuo remiant ir plėtojant dialogą su piliečiais, o pirmiausia – įtraukiant į jį 
piliečius, be abejo, tenka valstybinės, regioninės ir vietos valdžios įstaigoms. Piliečiai turi būti 
konsultuojami trimis lygmenimis, o jų nuomonės, ypač apie Europos reikalus, turi būti 
pateikiamos Europos institucijoms. Todėl Pranešėja siūlo įpareigoti valstybinės, regioninės ir 
vietos valdžios įstaigas populiarinti dialogo su piliečiais būdus ir kuo dažniau juos taikyti. 
Tapdami dialogo dalyviais ES piliečiai patirs praktinį dalyvavimo demokratijos poveikį ir 
turės tikrą galimybę pasinaudoti savo teisėmis.

Atsižvelgiant į tai, kad įsigalios Lisabonos sutartis, reikia ypač pažymėti piliečių „1 milijono 
parašų“ iniciatyvą – pačių piliečių galimybę pateikti Komisijai teisės akto projektą surinkus 
vieną milijoną parašų. Dėl šios iniciatyvos visi subjektai, dalyvaujantys demokratiniame ES 
gyvenime (piliečiai ir nevyriausybinės organizacijos), galės aiškiai suformuluoti ir oficialiai 
išsakyti savo lūkesčius dėl ES.

Atsižvelgdama į dialogo su piliečiais veiksmingumo didinimą pranešėja nori atkreipti 
dėmesį į tai, kad:

1. Reikia skatinti Europos Sąjungos Tarybos atvirumą – padidinti ir supaprastinti 
prieigą prie Tarybos dokumentų, tai svarbiausias dalykas užmezgant tinkamą dialogą su 
pilietine visuomene. Be to, Europos Parlamentui ir pilietinei visuomenei turi būti 
prieinamesnė ir informacija apie atskirų darbo grupių vykdomus darbus.

2. Tobulinti ir padaryti glaudesnį ES institucijų bendradarbiavimą konsultavimosi su 
pilietine visuomene srityje. Be kita ko, dalyvaujant Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų bei Regionų komitetui turi būti sukurta bendra Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos bendradarbiavimo platforma.

3. Sukurti naujų susitarimo su piliečiais kanalų, būdų ir galimybių, taip pat plėtoti 
bendradarbiavimą su žiniasklaidos priemonėmis. Kuriant informacinius kanalus reikia 
rasti ir veiksmingai naudoti naujas technologijas, įskaitant skaitmenines ir internetą. Dėl 
žiniasklaidos priemonių – šioje srityje pranešėja norėtų pažymėti reikšmingą pažangą, 
kurią, be kita ko, lėmė ir kanalo Europe by Satellite sukūrimas.

Norint numatyti ir suprasti Europos viešosios nuomonės (o ji būna nepaprastai sudėtinga, 
nes atspindi šalies perspektyvas ir politines nuostatas) reakciją reikia plėtoti ir 
mechanizmus (pavyzdžiui, Europos idėjų kalvės), kuriais būtų galima tirti Europos 
lūkesčius ir europiečiams būdingas tendencijas.
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4. Finansavimo klausimai. Tikram dialogui su piliečiais reikalingos atitinkamos lėšos. Čia 
pranešėja atkreipią dėmesį į priimtą ES reglamentą dėl politinių partijų ir fondų, tai D 
plano pirmosios fazės rezultatas ir jam turi tekti svarbus vaidmuo įtraukiant piliečius į 
nuolatinį, tikrą ir neformalų dialogą.

Į Europos reikalus ypač reikia atkreipti dėmesį vykstant 2009 m. rinkimų į Europos 
Parlamentą kampanijai. ES piliečiai turi būti įsitikinę, kad dalyvaudami šioje kampanijoje jie 
užsitikrins (per išrinktus atstovus) gana didelę įtaką, kurią galės daryti sprendimams, 
priimamiems Europos mastu, o ypač tiems, kurie susiję su jų kasdieniu gyvenimu. Taip pat 
piliečiai turi būti įsitikinę ir netgi visiškai tikri, kad dėl jiems rūpimų dalykų Europos 
institucijos nepriims nė vieno sprendimo nepasitarusios su jais, t. y. be dialogo su piliečiais. 
Todėl nėra abejonių, kad Europos lėšos, skirtos 2009 m. rinkimams, bus puiki investicija į 
dalyvavimo demokratijos plėtrą.

Atsižvelgiant į valstybės sąlygas (pirmiausia – į nacionalines tradicijas, patirtį ir 
organizacinius gebėjimus), visokia, net nedidelė finansinė parama nevyriausybinėms 
organizacijoms, veikiančioms valstybės lygmeniu, gali gerokai sustiprinti dialogo su piliečiais 
mechanizmus.

Baigdama pranešėja nori paskatinti stipriai paremti tas dialogo su piliečiais iniciatyvas, kurios 
buvo sėkmingos ir prigijo Europoje (pavyzdys gali būti agora – forumas, sujungęs piliečius su 
Europos Parlamentu), imtis naujų bendrų tarpinstitucinių veiksmų bei projektų įgyvendinant 
Europos komunikacijos politiką.
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